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 چکیده

تواند مانع انحراف و تخطی از اصول و  های جامعه می کردن هنجارها و ارزشتأثیر روابط خانوادگی بر درونی

اثر های اجتماعی موجود در سطح جامعه  آسیبکاهش مذکور بر  باشد. روابطشدة جامعه هنجارهای پذیرفته

همبستگی اجتماعی امیل دورکیم،  هایهنظری .سزایی دارند؛ تحقیق حاضر نیز به دنبال بررسی این آثار استبه

حاضرند.  تحقیق نظری چارچوبسامپسون و جان لوب  رابرت ،پیوند اجتماعی تراویس هیرشی، ایوان نای

 نهد، می سستی به رو خویشاوندی روابط و پیوند که هایی استان در که است این پژوهش اصلی فرضیۀ

 رابطۀ افزایش و افراد پیوندهای تقویت با مقابل در. شود می منطقه آن گیرگریبان بیشتری اجتماعی های آسیب

به منظور آزمون فرضیات تحقیق از . کاهش خواهد یافت اجتماعی های آسیب خود، خویشاوندان با آنها

ها، در اغلب  استفاده شده است. طبق یافتههای ثبتی  داده ملی و مجموعه یپیمایش های داده ۀثانویتحلیل 

ثباتی خانواده  تر و گسستگی و بییشب بستگانشانمیزان تعلق و وابستگی افراد به خانواده و  ها هر اندازه استان

ها مانند  البته برخی استان ر خواهد بود.ها کمت ها و انحرافات اجتماعی در آن استان تر باشد، میزان آسیبکم

 ای نیازمند است.ایالم استثنا بودند؛ پاسخگویی به چرایی این مسئله به تحقیقات جداگانه

 

 .کنترل نظریۀ جرائم، نرخ ثانویه، تحلیل خویشاوندی، پیوندهای اجتماعی، انحرافات ها:کلیدواژه
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 مقدمه

. موضوع خانواده زیادی داردگیرد، اهمیت  خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار می

و در  1ماست و توجه به پیامدهای سستی پیوندهای خانوادگی ۀترین مباحث جامع از زیربنایی

مقابل آن، تحكیم خانواده اهمیت بسیار دارد. خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و 

از  است. خانوادهواحد اجتماعی، اساس تشكیل جامعه و حفظ عواطف انسانی  ترین کوچک

های  های فرهنگی خود به نسل های مختلف، عامل انتقال میراث طریق ایجاد پیوند میان نسل

 .استبعدی 

کند از محیط خانواده است و حتی تأثیرپذیری فرد  محیطی که فرد دریافت می اثراولین 

گذار بخش  از همین محیط خانواده باشد. خانواده پایه گرفته نشئتتواند  می ها، از سایر محیط

، سالمت و  ، اخالق مشی زندگی آیندهمهمی از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک و خط

 اند.فرد و اجتماع ةها پیونددهند خانواده .عهده دارد بر مهمیعملكرد فرد در جامعه نقش 

 مت روانی و مشكالت اقتاادی و اجتماعی آن، به لحا  تأثیری کهانحرافات خانواده، عدم سال

یافته در خانواده وارد  دهد. افراد پرورش اعضای خود دارد، جامعه را تحت تأثیر قرار می بر

از این نظر سالمت  ؛کنند های سالم یا ناسالم خود را، وارد اجتماع میشوند و ویژگی اجتماع می

 های آن وابسته است. هیک جامعه به سالمت خانواد

کند.  کانونی دانست که جامعه از آن تغذیه می ترین مهمتوان خانواده را  از سوی دیگر می

خود دریافت  ةاز خانواد آنچهپذیرد، با  فرد در کنار تأثیری که از اجتماع خود می ترتیب این به

دهد. چنین تأثیراتی عالوه بر مسائل  کرده است، محیط پیرامون خود را تحت تأثیر قرار می

ی، در مسائل کالن اقتاادی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه نیز نقش دارند. یپیرامونی و جز

صالح ، متأثر از اجانبۀ آنهمهپیشرفت و ترقی  و رسد اصالح یک جامعه به نظر می ترتیب این به

 .افراد استخانواده، توجه به اهمیت خانواده و آموزش 

 

 طرح مسئله

شدن پیوندهای میان آنها، باعث کاهش ها از هم و سست ماندن خانوادهجدا، شدن فردی

های اجتماعی  و بدین طریق آنها را به سمت آسیب شودمیتسلط هنجارهای اجتماعی بر افراد 

                                                           
1. family connections 
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دادن این روی این تحقیق، نشاناصلی پیش ۀتوجه داشت مسئلدهد. البته باید  و جرائم سوق می

این  تأثیرما رو به سستی گذاشته بلكه اثبات  ۀموضوع نیست که پیوندهای خانوادگی در جامع

 .است مناطق مختلف درهای اجتماعی  آسیب بر میزانپیوندها 

، شدشدن مشاغل های تكنولوژیک موجب تخاای در جوامع صنعتی رشد و پیشرفت

دامن زد و افراد را به ترک دیار اصلی خود و  به تحرک مكانی و به دنبال آن تحرک شغلی 

بدین صورت افراد به استقالل مالی دست یافتند  ؛آوردن به مراکز تحوالت مجبور ساختروی

ای و جدایی از خویشاوندانشان  های هسته خود را با ایجاد خانواده ۀو توانستند اولین تجرب

باورها   های جوان، های جدید فرهنگی برای نسل ها، انگیزه د. در کنار این دگرگونینوردست آ هب

به دوستان نزدیک و بیشتر از خویشاوندان دور  و اعتقادات قبلی را فروپاشید و آنها را هرچه

و  ندرا به مرور از دست داد اهمیتشان 1های خویشاوندی در این جوامع، گروهسان  بدین. کرد

خویشاوندان دور و نزدیک خود را   ها، ها و یا سوگواری رفاً در زمان تعطیالت، جشنافراد ص

 .دیدندمی

 ،بیشتر افراد از نهاد خانواده ، به تدریج باعث جدایی هرچهتشدید چنین روندیو  تداوم

. این شودمی های نَسَبی خود های جدامانده از ریشه ای و خانواده گیری خانوارهای مؤسسه شكل

شدن و ضعف کنترل اجتماعی بر افراد از سوی یكی از ر رو به رشد باعث سستسی

های اجتماعی، یعنی خانواده خواهد شد. این امر پیامدهای ناخواسته و  ترین نهاد بنیادی

. استهای اجتماعی  نامطلوب بسیاری را به همراه خواهد داشت که یكی از آنها افزایش آسیب

شدن نهاد خانواده در آن گسترش یافته است، از  ای و گسسته تهکشور ایران نیز که روند هس

 پیامدهای چنین روندی ماون نخواهد ماند.

ترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و  اصلی ۀتمام جوامع بشری، خانواده به منزل در

(. کاهش پیوندهای 11: 1111شناس،  ها و تاریخ بوده است )حق ها، تمدن خاستگاه فرهنگ

های اخیر، خانواده را بیش از پیش تنها گذاشته و در حل مشكالت خود  گی در دههخانواد

طلبی و فرار از  بیش از هر چیز در حس استقالل ،فرهنگ فردگرایی ۀتر ساخته است. غلب ناتوان

حس تعاون اجتماعی و پیوندهای  کاهش ۀتعهدات مؤثر بوده است. همین فرهنگ، زمین

شناختی این موضوع زمانی  (. بُعد مسئله05: 1111نژاد،  زیباییگروهی را فراهم کرده است )

                                                           
1. kinship groups 
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مختلفی بر  آثارتواند  که توجه داشته باشیم کاهش و سستی این پیوندها، می شودمیآشكار 

 هاست. افراد داشته باشد که یكی از آنها، افزایش وقوع جرائم و بزهكاری

توجهی به  گی خانوادگی و بیهای اخیر، در کاهش همبست های فرهنگی در دهه دگرگونی

 ۀترین دغدغ های گروهی مؤثر بوده است و به دنبال آن، همدلی و همیاری که مهم ارزش

 ةگسترد ةهای عاطفی کاهش یافته است. خانواد سنتی بود، رنگ باخته و حمایت ةخانواد

مدادرسانی ویژه در اوایل تشكیل خانواده و در هنگام بروز مشكالت، اهامروزی که در گذشته، ب

، به دلیل ضعف ارتباطات و کاهش همبستگی، قادر به ورود ثمربخش در زندگی آنان کردمی

کنند، رو به  نیست. به تبع آن نقش کنترلی و نظارتی خانواده که غالباً والدین آن را اعمال می

از  1های اجتماعی نقش کنترلی و ضعف نظارت کاهش(. با 12: 1111نژاد،  افول است )زیبایی

در جامعه، به عنوان پیامد این مسئله، اهمیت  2های اجتماعی وقوع برخی آسیبو  سوی خانواده

 .شود پرداختن به چنین موضوعی دو چندان می

ای با هدف  همیاری طایفه ۀشدن شبك، باعث فعال1تقویت انسجام خانوادگی ،در مقابل

برای حل معضالت اجتماعی کاهش و بار مسئولیت دولت را  شودمیحمایت، مراقبت و کنترل 

های  قبول ارزش ۀروحیگیری شكل وضعیت موجب(. این 05: 1111نژاد،  )زیبایی دهد می

آنها دوری که حفظ اعضا در مسیر بهنجار جامعه و شود می خانوادگی ۀمشترکِ حاکم بر شبك

 .را به دنبال داردجرائم و انحرافات اجتماعی گرایش به از 

های اجتماعی است، واحد و نمادی است اجتماعی با  ترین سازمان میعمو وخانواده جز

انعكاسی   شناختی. خانواده همانند آینه ابعاد گوناگون زیستی، روانی، اقتاادی، حقوقی و جامعه

های  های اجتماعی است. از این دیدگاه خانواده معیار شناخت و سنجش آسیب از نابسامانی

ها و روابط و  بنابراین شناخت روابط درون خانواده ؛(165 :1111اجتماعی است )ساروخانی، 

های اجتماعی موجود در سطح  پیوندهای بین آنها، راهی است برای درک بهتر مسائل و آسیب

 ها. ای باشد برای مقابله با این آسیب تواند مقدمه جامعه که خود می

های جنسی،  ون کنشایرانی، چه در شكل گذشته که دارای کارکردهای زیادی چ ةخانواد

های اقتاادی،  اقتاادی، فرهنگی، تربیتی و ... بود و چه در شكل فعلی که به علت دگرگونی

اعضای  برای، همچنان مرکز حمایت عاطفی دارداجتماعی و فرهنگی کارکردهای محدودتری 

                                                           
1. social controls 
2. social deviance 

3. family cohesion 
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شهرهای بزرگ وجود  ةسنتی و خانواد ۀجامعة موجود در در خانواد ،خود است. این پیوستگی

رود.  رفته و می دارد. پدر تا آخرین لحظات حیات خود، پشتیبان فرزند خود به شمار می

عاطفی خود را  ۀاقتاادی دارد، اما جنب ۀحمایت وی اگرچه تا سنین معینی از عمر فرزند جنب

رفتن فرزند از خانواده به عنوان دهد. در جوامع غربی شاید بیرون تا پایان عمر از دست نمی

باشد، اما در ایران فرد به نوعی همبستگی والدین بر فرزندان لط اقتاادی و اجتماعی پایان تس

(. در اینجا قاد ما تا 31: 1116کند )ارمكی،  پدر و مادری حفظ می ةخاص خود را با خانواد

  یها خبرگیری ، دیدوبازدیدها وای است که در مالقات حدی سنجش میزان چنین رابطه

خود را نشان  و تالش برای حفظ رابطه خود ۀاولی ۀشدن از هستجدااعضای خانواده پس از 

ایرانی چنین پیوندهایی  ةشود که در خانواد دهد. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می می

بررسی را  ها جنبهاین در این تحقیق یكی از  .کارکردهای اجتماعی و فرهنگی بسیاری دارد

 .خواهیم کرد

توان  دارد، می 1با فردیت ناپذیر گسستپیوندی  ،لحا  مفهومی با اینكه انسان معاصر به

یابد و  ایرانی خانواده است و نه فرد. فرد در درون خانواده سامان می ۀاصلی جامع ۀگفت هست

شود. فردیت ایرانی در تعامل با خانواده است نه در تعارض با آن. این  با جامعه مرتبط می

بنابراین این  ؛مدار است ردیت معاصر ایرانی خانوادهایرانی است که ف ۀوضعیت خاص جامع

رغم بهاینكه نكته  موضوع به عنوان یكی از ابعاد اهمیت مطالعات خانواده قابل تأمل است.

خویشاوندی بنیان  ،اهمیت پیوندهای خویشاوندی، در برخی جوامعو کاهش  گذشت زمان

عی نهاد اجتماعی نیست، بلكه عامل روابط اجتماعی است. در این جوامع، خویشاوندی تنها نو

ها و اجتماعات  معیار اصلی تشكیل گروه وموجود در جامعه ۀ شبكدرون افراد در  تجمعاصلی 

که آن را  شود (. اهمیتِ پیوندهای خویشاوندی زمانی آشكارتر می255: 1111)چیل،  است

 بدانیم. هاشبكه اینافراد مرتبط با  ةکنند ماعی و کنترلتانحرافات اج ةعامل بازدارند

 

 تحقیق اهداف

های  ها، آسیب تر شدن خانواده با فردی نشان دهد که اصلی تحقیق این است هدف

یابد. به طور کاهش میهای اجتماعی  پیوندِ افراد، آسیب تقویتاجتماعی افزایش و در مقابل با 

که آیا در زمان ثابت، در  استبه این سؤال  به دنبال پاسخگویی پژوهش حاضر مشخص

                                                           
1. indivituality 
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های  آسیب تر است،  شدن خانواده پایین تر و فردی های خانوادگی مستحكم هایی که پیوند استان

 وجود دارد؟اجتماعی کمتری 

 و روابط خانوادگی که پیوندها هایی استاناثبات این موضوع است که در  تحقیقهدف 

آن منطقه خواهد شد. در مقابل هر چه  گیرگریبانهای اجتماعی بیشتری  تر باشند، آسیب سست

در آن  های اجتماعی آسیبانحرافات و با هم داشته باشند،  تری نزدیکها، روابط  افراد و خانواده

تحقیق پیش رو درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا بین میزان  .بودخواهد  استان کمتر

  های مختلف پیوستگی و رابطه تانها و انحرافات اجتماعی در اس روابط خویشاوندی و آسیب

 وجود دارد؟

 

 مبانی نظري

شود که برخی مردم در یک جامعه آن را  هایی تعریف می به عنوان رفتار یا ویژگی 1انحراف

نسبت  محكومیت، مجازات و تأیید عدمیابند و اگر کشف شود،  متجاوزانه و سزاوار سرزنش می

. اگرچه این تعریف (26: 1331، 2)گود آن ویژگی را در پی دارد ةعمل یا دارند ةدهند به انجام

های دانشگاهی است، اجماعی بر سر آن در بین دانشگاهیان یا افكار  جمعمورد قبول بیشتر 

انحراف است؛ مفهوم شناسان امروزی، نسبی بودن  جامعه عمومی وجود ندارد. اعتقاد مسلط

 در مكان و زمان دیگر قابل پذیرش نیست آنچه در یک مكان یا زمان قابل قبول است،

 (.101: 2551، 1)دریتی

ها یا توقعات  یا رفتاری که قواعد، برداشتاست هنجار  ةانحراف و کجروی رفتار شكنند

رفتار مخالف با آن را  (.151: 1361، 5)کوهن کند های اجتماعی را نقض می هنجاری نظام

مقامی،  )قائمنیز ، الگوها و هنجارهای موجود جامعه ها منطبق با ارزش مرسوم در جامعه و غیر

اند. تعریف دیگر کجرفتاری عبارت است از هر رفتاری که اکثریتِ یک  ( ذکر کرده116: 1100

 انگیزاند پاسخِ جمعیِ منفی را برمی ،کنند، یا به طور نوعی تلقی می نپذیرفتنیگروه معین، 

دهد که فرد یا گروهی  و هنگامی رخ میانحراف، فرار از هنجارهاست  (1330)تایتل، 

به طور ساده اصطالح کجرفتاری . (210: 1112کنند )کوئن،  معیارهای جامعه را رعایت نمی
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، در صورت کشفواقعی یا ادعاشده تعریف شود که  ۀهنجاران تواند به عنوان رفتار بی می

هنجار  ةکنند کجروانه نقض رسمی را به دنبال داشته باشد. رفتار تواند مجازات رسمی یا غیر می

 یهر عمل یا بیانی از اعضا (.110: 2556)ترنر،  است که کنترل اجتماعی را به همراه دارد

شود )محسنی،  جامعه که نوعی تجاوز به هنجارهای گروهی باشد، رفتار انحرافی نامیده می

1116 :11.) 

زنش قرار گیرد و یا داند که مخرب زندگی باشد، مورد سر بودُن انحراف را رفتاری می

داند  هایی می کلینارد نیز انحراف را موقعیت(. 11: 1313، 1)بودند شوموجب لطمه و جریمه 

که انسان تا حدی برخالف مسیر مورد قبول جامعه رفتار کند و جامعه توان تحمل آن را 

توافقی اساسی، هرچند نانوشته، وجود دارد که  فتتوان گ . می(1365، 2)کلینارد نداشته باشد

های کنترل اجتماعی قرار گیرد و احتماالً  است که در معرض اهرم 1شده کجروی، رفتاری ممنوع

نوعی تنبیه و مخالفت را در پی دارد. چندان اهمیت ندارد که چه کسی این ممنوعیت را وضع 

در این  (.26: 1331، 5)داونز و راک کنند کرده یا اینكه چه تعدادی از مردم، از آن حمایت می

ها و  در یک کشور معین، بر اساس ارزش شده وضعبا پذیرش این فرض که قوانین  مقاله

انحرافات  که در ادامه خواهند آمد، یاند، جرائم هنجارهای مورد قبول اکثر جامعه، بنا نهاده شده

 شوند.شناخته میاجتماعی 

نتیجه این های اجتماعی، به  آسیب ۀوجود در زمینم رویكردهای مجموعهبا بررسی 

بنابراین چارچوب  ؛با موضوع تحقیق دارد بیشتریقرابت  0کنترل اجتماعی ۀرسیم که نظری می

همبستگی اجتماعی  ۀ. در این زمینه دو نظریرا بر مبنای آن شكل خواهیم دادنظری پژوهش 

ویژه چهار عنار پیوند فرد و جامعه ه ؛ باندمورد توجه تردورکیم و پیوند اجتماعی هیرشی، بیش

داند. اینكه پیوندها و روابط  می 3و ایمان 1، درگیری1، تعهد6هیرشی آنها را وابستگی که

 ادامه بررسی خواهد شد.آورد، در  وجود میه چگونه این کنترل را ب 15خانوادگی
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کجروی را  وقوع جرائم و ،ـ ساختاری کنترل در قالب رویكرد فردی و اجتماعی ۀنظری

ضعف و ناکارآمدی . به بیان دیگر، این نظریه بر اساس (150: 1111)احمدی، کند تبیین می

جرائم را تحلیل کرده فرآیند کنترل در جامعه در دو بُعد درونی )شخای( و بیرونی )اجتماعی( 

نظام . شودها ضعیف یا از هم پاشیده باشد، رفتار کجروانه ظاهر میوقتی کنترل و مدعی است

شناختی از جمله خودپنداری، خودتنظیمی یا روان ویژه بهکنترل شخای عوامل فردی و 

. با توجه به اینكه کنترل درونی و گیرددر نظر میخودکنترلی را به عنوان عوامل اساسی کنترل 

شناختی، آنچه در این تحقیق مورد  فردی و روانشناختی دارد تا ابعاد جامعه ۀشخای بیشتر جنب

 .استه ماست همان کنترل اجتماعی توج

یافته به  های سازمان امروزه، اصطالح کنترل اجتماعی برای ارجاع به برخی اشكال پاسخ

. (011: 2556)ترنر،  شود کننده و دردسرآفرین، استفاده می رفتار بزهكارانه، مجرمانه، نگران

و  هاها، اتهام ممانعتهای هنجارمند زندگی اجتماعی و  گاهی نیز کنترل اجتماعی به جنبه

کنترل اجتماعی بر این پندار است که قدرت  ۀنظری(. 1316، 1)بالکشود  تنبیهات مربوط می

معكوس دارد  ۀهای اجتماعیِ قراردادی، با احتمال درگیریِ فرد در رفتار بزهكارانه، رابط بستگی

 (.551: 1111)ولد، برنارد و اسنیپس، 

ای همبستگی اجتماعی؛ یعنی نیرویی کششی که افراد  دورکیم، اگر در جامعه ۀطبق نظری

های جامعه  ، قوی باشد، اعضای آن همنوایی بیشتری با ارزشپیوندند مییک جامعه را به هم 

است مردم به   ای همبستگی اجتماعی ضعیف باشد، ممكن خواهند داشت. ولی اگر در جامعه

های  (. باید دانست که روابط و پیوند62: 1111رکیم، رفتار مجرمانه کشیده شوند )دو

های اجتماعی است و  قوت همبستگی ةدهند  خویشاوندی در یک جامعه از جهاتی، نشان

های اجتماعی در جامعه شود. در این مدل سعی کردیم  تواند باعث کنترل میزان آسیب می

 .کنیملی عملیاتی را با دو شاخص اص« روابط و پیوندهای خویشاوندی»مفهوم کلی 

احساس  ،معتقد است ،خود دربارة مهار بیرونی 2در نظریۀ مهار که والتر رکلس طور همان

و کنترل و نفوذ گروه بر اعضایش، قدرت تحمل و مقاومت در  تعلق به گروه، همبستگی اعضا

مدل  ، دیدگاه او نیز در ترسیم(151: 1135نثار،  )حسینی دهد برابر هنجارشكنی را به فرد می

 استفاده شده است.نظری این تحقیق 
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. او تأکید داشت نیز در ترسیم مدل نظری تحقیق استفاده شده است 1ایوان نایاز دیدگاه 

کنترل اجتماعی برای افراد است و روابط خانوادگیِ بهتر، با  ۀترین سرچشم که خانواده مهم

از یک طرف اعتقاد دارد خانواده وی  (.1310)نای،  کمتر همبستگی داردۀ هایِ بزهكاران فعالیت

باعث تقویت پیوند  -رفتار مطابق با انتظارات خانوادهمیل به  -مستقیم از طریق نظارت غیر

. این اجتناب از کجرفتاری، بر وابستگی عاطفی شودمیاجتماعی و دوری فرد از کجرفتاری 

 خانواده استوار است و هرچه وابستگی عاطفی بیشتر باشد، احتمال بزهكاری کمتر است هفرد ب

در مدل نظری حاضر نیز این تعلق و وابستگی نشان داده خواهد  (.152: 1135نثار،  )حسینی

که از روابط  داندمیمستقیم  کنترل غیر را ترین منبع کنترل شد. از طرف دیگر نای مهم

  تری دارند، دهد کسانی که روابط خانوادگی باثبات او نشان می ۀود. نظریش خانوادگی ناشی می

 پس،ی)ولد، برنارد و اسن کنند های اجتماعی سوق پیدا می کمتر به سمت اعمال مجرمانه و آسیب

 شود.توجه میاین ثبات به در مدل نظری  .(215: 1111

است.  2اعی تراویس هیرشیدر ترسیم مدل نظری تحقیق، پیوند اجتم پرکاربردترین نظریه

 ، احتماالًگی بیشتری دارندهای اجتماعی، همانند خانواده وابست به اعتقاد وی افرادی که به گروه

که پیوند فرد و جامعه  دهدرخ میمرتكب اعمال بزهكارانه شوند. کجرفتاری زمانی  کمتر

بستگی به دیگران وا ،دهد ترین عناری که این پیوند را شكل می ضعیف یا گسسته شود. مهم

تحقیق . فرض (121: 1111)ممتاز،  رود کردن هنجارها به شمار میاست که مبنای اصلی درونی

تر باشد، وابستگی و تعلق  بر این است که هرچه پیوندها و روابط خویشاوندان قویحاضر 

 باشد، باال  وقتی دلبستگی و تقید افراد به خانواده ؛استنیز بیشتر خویشاوندی  ۀاعضا به شبك

و این امر تا حدودی تسلط و تحكم هنجاری  شدهای آنان بیشتر خواهد  روابط و تماس

پیوند اجتماعی فرد و  ةکنند کند. این تسلط در نهایت، تقویت خانواده بر اعضا را تضمین می

 کجرفتاری افراد است. ةجامعه خواهد بود که به تعبیر هیرشی عامل بازدارند

بیشتر با  روابط ؛تعهد است ،ی که هیرشی بر آن تأکید دارددیگر ةعنار پیونددهند

 ۀخویشاوندی و به واسط ۀاحساس تعهد و پایبندی فرد نسبت به شبك یعنیاعضای خانواده، 

. منظور این شودمی باال ایجاد « 1مخاطرات در همنوایی» ،تعبیر جاکسون توبی به ،این عنار مهم

بازد؛ یعنی در صورت ارتكاب به رفتار  است که چقدر شخص به هنگام ارتكاب کجرفتاری می
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)توبی،  شود ی را متحمل میهایدهد و چه خطر ، چه چیزهایی را از دست می1بزهكارانه

داند که در صورت  میاست، بنابراین وقتی شخای به شبكه و گروهی فرافردی متال  (؛1301

 درگیر کرده مشكل شخای بهوسیعی را  ۀبلكه شبك تنها خودنه اعمال کجروانه، به  ینزدیك

مخاطرات در  همانشدن باید هزینه و خطر باالیی را بپذیرد و این بنابراین برای کجرو ؛است

 را انتخاب کند. ییهمنوا فرد بیشتراحتمال به در این صورت  ؛همنوایی باالست

ت است. این عنار، بیانگر میزان مشارکت و عنار سوم مورد نظر هیرشی مشارک

های کنترل  های اجتماعی است که فرد را در معرض اهرم ها و فعالیت درگیری در نقش

. بر این اساس وقتی افراد تماس و (132: 1116)داوری و سلیمی،  دهد اجتماعی قرار می

تری با اعضای خانواده خویشاوندی داشته باشند، متعاقباً مشارکت باال ۀارتباط بیشتری با شبك

تر و  خواهند داشت. به تعبیر دیگر به لحا  فردی، هنگامی که شخای روابط صمیمانه

تری بین فرد و  پیوند قوی ،خود داشته باشد، به تبع آن ةمشارکت بیشتری با اعضای خانواد

ا و ه گزینی شخص از انواع نابهنجاری تواند دوری گروه برقرار خواهد شد که در نهایت می

 انحرافات اجتماعی را در پی داشته باشد.

بزهكاری دوستان، پسرانی که وابستگی  یاو  طبقه ،دریافت که صرف نظر از نژاد 2هیرشی

، احتماالً کمتر آنهایی که وابستگی کمتری دارندنسبت به تری به والدین خود دارند،  نزدیک

 اگراگر این استدالل را بپذیریم که  .(31: 1363)هیرشی،  دهندمیاعمالِ بزهكارانه را گزارش 

، نیز داشته باشند، بعد از ازدواج همتری با  ، روابط صمیمی و باثبات1یابی افراد در خانواده راه

یابیِ سابق حفظ خواهد شد تا حدی  فعلی و خانواده راه 5این پیوندها بین خانواده فرزندزاییِ

 شد.این تحقیق نزدیک خواهیم به فرض مورد بررسی در 

کنند که بستر خانوادگی شخص به بهترین  استدالل می 6و جان لوب 0رابرت سامپسون

سستی روابط عاطفی والدین  پیامدِ (.11: 1311، 1)کولمن کنند شكل بزهكاری افراد را تبیین می

باشد که به دوران بزرگسالی آنها تواند قطع ارتباط فرزندان با والدین بعد از ورود  می و فرزندان

کیفیت و قدرتِ  ،دو به زعم این. شكل خواهد گرفتانواع انحرافات اجتماعی بعد از آن 
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. درگیری شخص در رفتار مجرمانه خواهد گذاشتترین تأثیر را بر  پیوندهای اجتماعی، قوی

نامند که به روابط میان اشخاص  اجتماعی می ۀآنها این پیوندهای اجتماعی را نوعی سرمای

تواند  پیوندهایِ اجتماعی در زندگی شخص می ۀتوسع (.251: 1331، 1)سامپسون مربوط است

احتمال ارتكاب به جرم و کجرفتاری را کاهش دهد. با توجه به اینكه روابط خانوادگی را 

دهی  به شكلمذکور ، دیدگاه کرداجتماعی افراد تلقی  ۀتوان به عنوان بخشی از سرمای می

 .کردواهد چارچوب نظری تحقیق ما کمک خ

توان گفت می ،«خویشاوندی ۀتعلق به شبك»از انحرافات اجتماعی  پذیریدر مورد تأثیر

برای اعضا و حس تعلق  باال اجتماعی ۀایجاد سرمای ۀروابط و پیوندهای خویشاوندی، به واسط

ها و  آنها به انواع کجروی گرایشباعث جلوگیری از تواند میخویشاوندی،  ۀآنها به شبك

 .شودها  یبزهكار

نیز بر نقش پیوندهای  2سامپسون و لوب، چارلز تیتل ۀپایانی اینكه همانند نظری ۀنكت

های مختلف زندگی فرد، این  خانوادگی در کاهش بزهكاری تأکید دارد و معتقد است در دوره

افراد به رفتارهای کجروانه  گرایشکه به عنوان عامل کنترل، مانع  اندپیوندهای اجتماعی

، ممكن است نتوانند ندارندخوبی  دارد افرادی که با پدر و مادرشان پیوند د. او بیان مینشو می

نوجوانی دوباره پیوند بخورند و بنابراین این احتمال وجود دارد که به مجرمان  ةپس از دور

از مجموع رویكردهای نظری . مدل نظری تحقیق (11-12: 1330)تیتل،  همیشگی بدل شوند

و دیگری نقش سلبی، ترسیم دارد تأثیر دو عامل که یكی نقش ایجابی  بر اساسمذکور 

 .شود می
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ثباتی و ضعف  انحرافات اجتماعی است، هرچقدر بی ،طبق مدل که متغیر وابسته

خویشاوندی بیشتر باشد، میزان انحرافات اجتماعی نیز باالتر خواهد بود. ۀ پیوندهای شبك

میزان وقوع انحرافات اجتماعی در سطح  ةکنند تبیین« خویشاوندی ۀثباتی و سستی شبك بی»

و « گسستگی خانواده»یک بُعد آن  :معه است. این شاخص خود از دو بُعد تشكیل شده استجا

در مورد آنها توضیح خواهیم داد. این مجموعه  ادامهنام دارد که در « ثباتی خانواده بی»دیگری 

و این تحقیق بر آن است تا اثر این  اندخویشاوندی ۀسستی و ضعف شبكة دهند متغیرها نشان

 بررسی کند.ر میزان انحرافات اجتماعی ضعف را ب

، وجه منفی دارد؛ یعنی با افزایش آن میزان انحرافات نیز افزایش خواهد مذکورشاخص 

 ۀتعلق و وابستگی به شبك»نیز وجود دارد که باید آن را ی اما در اینجا شاخص مثبت ؛یافت

تر  اجتماعی نیز پایین چقدر این تعلق بیشتر باشد، میزان انحرافات نامید. هر« خویشاوندی

 یمعكوس ۀبنابراین خودِ این دو شاخص در مقابل هم قرار خواهند گرفت و رابط ؛خواهد بود

. این شاخص ترکیبی یابدمیدیگری کاهش  ،هم خواهند داشت؛ به طوری که با افزایش یكی با

 .استارتباط افراد با خویشاوندان و بستگان  ةاز میزان و شیو

 

 فرضیات

 :تحقیق شامل موارد زیر استفرضیات 

و میزان انحرافات « خویشاوندی ۀثباتی و سستی شبك بی»بین رسد  فرضیۀ اول: به نظر می

 مستقیم وجود دارد. ۀاجتماعی رابط

و میزان « خویشاوندی ۀتعلق و وابستگی به شبك»بین رسد  فرضیۀ دوم: به نظر می

 معكوس وجود دارد. ۀانحرافات اجتماعی رابط

 ۀو میزان انحرافات اجتماعی رابط« گسستگی خانواده»بین رسد  فرضیۀ سوم: به نظر می

 مستقیم وجود دارد.

 ۀو میزان انحرافات اجتماعی رابط« ثباتی خانواده بی»بین رسد  فرضیۀ چهارم: به نظر می

 مستقیم وجود دارد.

انحرافات  و میزان« ارتباط حضوری با بستگان»بین رسد  فرضیۀ پنجم: به نظر می

 معكوس وجود دارد. ۀاجتماعی رابط
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و میزان انحرافات اجتماعی « ارتباط تلفنی با بستگان»بین رسد  فرضیۀ ششم: به نظر می

 معكوس وجود دارد. ۀرابط

 
 روش تحقیق

هایی  ه استفاده از داد مبتنی بر است. این روش 1روش اصلی این پژوهش تحلیل ثانویه

اند. با دستیابی به این اطالعات کل مراحل  یا محققان دیگری گردآوری کرده هاهاست که مؤسس

شود. تحلیل ثانویه با مزیت سرعت  گیری حذف می ساخت پرسشنامه، اجرای آن و نمونه

ای از محققان باز  عالی، میدان تحقیق را بر روی طیف گسترده ۀو نمون  هزینهکاهش بیشتر، 

: 1110دهد )دواس،  ای و طولی را نیز به پژوهشگر می مقایسهکند. این روش امكان تحلیل  می

11.) 

پژوهش حاضر، شامل استفاده از دو نوع  ۀتجربی و ثانوی ۀذکر است مطالع شایان

های  بررسی و سنجش شاخص»پیمایش ملی با نام های  دادهقسمت اول است؛ اطالعات 

 1113اسفندماه ، در ها تاننمونه در کل اس 11555با حدود که  است« فرهنگ عمومی کشور

مربوط به  این طرح که ۀپرسشناماز آغاز شده و تا اوایل سال بعد به طول انجامید. از بخشی 

های ثبتی خام  داده . قسمت دوم نیز مجموعهاستفاده خواهد شد، استپیوندهای خویشاوندی 

ختلف، به تفكیک های اجتماعی م شده مربوط به آمار وقوع جرائم و آسیببندی و بعضاً نرخ

 است. ها هریک از استان

هایی که در تحقیق از اطالعات مربوط به آنها استفاده  در ادامه، جدول مربوط به استان

 شده در هریک از آنها برحسب جنسیت آمده است. شد و تعداد نمونۀ انتخاب

 

  

                                                           
1. Secondary analysis 
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هاي فرهنگ عمومی  شاخصبررسی و سنجش »پیمایش ملی  در ها استان شده در انتخاب  . نمونۀ1جدول 

 «کشور

 
 

پیمایش تعداد افرادی که جنسیت خود را مشخص نكردند در جدول فوق نیامده است. 

های همۀ  های کشور صورت گرفت و در تحقیق حاضر نیز از داده مذکور در همۀ استان ملی

 شمار استفاده شد. ها به صورت تمام استان

اطالعات موجود، انجام خواهد شد. اگرچه در  ۀحاضر، بر اساس مجموع ۀتحلیل ثانوی

های مربوط به روابط  های اجتماعی و شاخص و میزان آسیبتوجه شده ها  استانبه این تحقیق 

 .ند، واحد تحلیل همان افرادبررسی خواهند شدخویشاوندی با همین تفكیک 
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 داد. در ادامه ماتریس عملیاتی هر یک از متغیرهای اصلی تحقیق را نشان خواهیم

 «خویشاوندي ۀثباتی و سستی شبک بی»ماتریس عملیاتی شاخص . 2جدول 
 نمره در استان پاسخ سنجش ۀنحو بعدخرده ابعاد متغیر

«
 بی

بك
 ش
تی
سس
و 
ی 
بات
ث

 ۀ
ی
ند
او
یش
خو

» 

گسستگی 

 خانواده

نرخ طالق در هر 

 ده هزار نفر

بر جمعیت استان و  11تقسیم تعداد طالق سال 

 15555ضرب در 

در نرخ طالق 

 هزار نفر  هر ده

 نرخ طالق

ثباتی  بی

 خانواده

رابطه با بستگان   قطع

 خاطر کدورته ب

آیا در بین بستگان شما کسی هست که به علت 

 کدورت خانوادگی، با او رابطه نداشته باشید؟

. 155بله=

 5خیر=

 

طالق در بین 

 بستگان

یک شما افرادی وجود  ۀآیا در بین بستگان درج

 دارند که با همسر خود متارکه کرده باشند؟

. 155بله=

 5خیر=

 

فرار از منزل در 

 بین بستگان

ای وجود دارد آیا در بین بستگان شما خانواده

 که یكی از اعضای آن از منزل فرار کرده باشد؟

. 155بله=

 5خیر=

 

سپردن اعضا به 

 سالمندان ۀخان

ای وجود دارد شما خانواده آیا در بین بستگان

 ۀخود را به خان ةکه یكی از اعضای سالخورد

 سالمندان سپرده باشد؟

. 155بله=

 5خیر=
 

عدم پایبندی به 

 در بین اعضا  قول

شما افراد تا چه حد به قولی که  ةدر خانواد

 ؟نددهند پایبند می

. 5کامالً=

. 55نسبتاً=

  . نه65گاهی=

. 15چندان=

 155اصالً=

 

 ةمیانگین نمر 155تا  5از  بعدمیانگین پنج خرده ثباتی خانواده شاخص بی

 افراد در استان

میانگین نمره  از صفر تا صد ثباتی در خانواده میانگین شاخص طالق و بی ثباتی و سستی شاخص بی

 در استان

 
 ۀثباتی و سستی شبك بی»های مختلف در شاخص  نهایی استان ةنمر 2 طبق جدول

مجموع شاخص، به بعضی از  ةنمر ۀشود. در محاسب از صفر تا صد محاسبه می« خویشاوندی

نهایی  ةنمربر توانیم ضریب باالتری اختااص دهیم که  ها به دلیل اهمیت بیشتر، می گویه

 استان، تأثیر بیشتری خواهند داشت. در هر« خویشاوندی ۀثباتی و سستی شبك بی»شاخص 
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 «خویشاوندي ۀتعلق و وابستگی به شبک»ماتریس عملیاتی شاخص  .3جدول                

 در استان هنمر پاسخ سنجش ۀنحو بعد خرده ابعاد متغیر

«
بك
 ش
 به
گی
ست
واب
و 
ق 
تعل

 ۀ
ی
ند
او
یش
خو

»
 

ارتباط 

 حضوري

یک از بستگان خود چگونه  سال گذشته از احوال هر در با والدین/

اید؟ در  و با آنها رابطه برقرار کرده ایدهبیشتر خبردار شد

سال گذشته به طور متوسط چند بار در ماه حضوری یا 

 اید؟یک از آنها در ارتباط بوده تلفنی با هر

حضوری؛ زندگی باهم 

. حضوری؛ بیش از 155=

. 65در ماه= بار دو

در  بار دوحضوری؛ یک یا 

 5. عدم ارتباط=15ماه=

 

  با خواهر/

  با برادر/

  با فرزند/

 ةمیانگین نمر 155تا  5نمره از   بعد فوقمیانگین چهار خرده شاخص ارتباط حضوري

 افراد در استان

ارتباط 

 تلفنی

یک از بستگان خود چگونه  سال گذشته از احوال هر در با والدین/

و با آنها چگونه بیشتر رابطه برقرار  ایدخبردار شدهبیشتر 

اید؟ در سال گذشته به طور متوسط چند بار در ماه  کرده

 اید؟یک از آنها در ارتباط بوده حضوری یا تلفنی با هر

تلفنی؛ بیش از دو بار در 

. تلفنی؛ یک یا 25ماه=

. عدم 15دو بار در ماه=

 5ارتباط=

 
  با خواهر/
  با برادر/

  فرزند/با 

 ةمیانگین نمر 155تا  5نمره از   بعد فوقدهخر میانگین چهار شاخص ارتباط تلفنی

 افراد در استان

میانگین نمره  از صفر تا صد میانگین شاخص ارتباط حضوري و تلفنی شاخص تعلق و وابستگی

 در استان

 

 به همین دلیلهای باال، همبستگی وجود دارد و  بین هر گروه از گویه نكته اینكه

در مورد آمار مربوط به نرخ  کنند. های مختلف این شاخص، اثر یكدیگر را خنثی نمی گویه

اند.  در تحلیل نهایی کنار گذاشته شدهآن  بسیاری از موارد انحرافات اجتماعی نیز باید گفت

دلیل این امر چند دلیل داشت؛ اول اینكه بعضی از موارد انحرافات همچون قتل و خودکشی به 

وم اینكه ماادیق بعضی از این داستانی را نداشتند.  ۀقابلیت تحلیل و مقایس ،فراوانی پایین

توانستیم آنها را ذیل آسیب  آمده کامالً مشخص نبود و در تحلیل نهایی نمیدستهآمارهای ب

 بعضی از موارد انحرافات مورد توافق اکثریت مجامع علمی نبوده در نهایتخاصی قرار دهیم. 

این موارد باعث شد تعداد زیادی از آمارهای  ۀ. همشدندنمیانحراف قلمداد طور حتم و به 

کنار گذاشته  آید که ماتریس عملیاتی آن در ادامه می ها مرتبط با نرخ انحرافات در سطح استان

 شوند.
 

 

 



                                              11        ... خویشاوندي پیوندهاي و روابط تأثیرنایبی و لطفی/ 

 
 «ها و انحرافات اجتماعی آسیب»ماتریس عملیاتی شاخص  .4جدول 

 پاسخ سنجش ةنحو ابعاد متغیر

   
   
 

«
ب
سی
آ

 
عی
ما
جت
ت ا
افا
حر
و ان
ها 

» 

 سرقت

 

 ۀبر جمعیت پای 1111شده در سال تقسیم تعداد سرقت واقع

 155555استان و ضرب در 

نرخ آسیب در 

 نفر هزار صد

بر  1111شده در سال تقسیم تعداد نزاع و درگیری واقع نزاع و درگیری

 155555استان و ضرب در  ۀجمعیت پای

نرخ آسیب در 

 نفر هزار صد

های مرتبط با  آسیب

 مواد مخدر

شده در سال های مرتبط با مواد مخدر واقع تقسیم تعداد آسیب

 155555استان و ضرب در  ۀبر جمعیت پای 1111

نرخ آسیب در 

 نفر هزار صد

بر جمعیت  1111شده در سال تقسیم تعداد فرار از منزل واقع فرار از منزل

 155555استان و ضرب در  ۀپای

نرخ آسیب در 

 نفر هزار صد

شدن از طریق فرمول میانگین چهار بُعد فوق بعد از استاندار شاخص انحرافات

 (155تا  5)از 

 

 
های  توان از روش توجه به اینكه کار فوق با روش تحلیل ثانویه انجام شده است، نمی

آماری مرسوم همچون تحلیل عامل برای اثبات اعتبار شاخص سود جست؛ بلكه باید بر دقت 

، مذکورها، یعنی پیمایش ملی  . در مورد بخش اول دادهکردآوری اطالعات موجود تأکید  جمع

و حجم آن در هر استان به  استگیری این طرح بسیار دقیق  وش نمونهباید بیان داشت که ر

و بر طبق  بیان کنیماستانی  یتوانیم تحلیل بنابراین به راحتی می ؛رسد مورد می 055بیش از 

 کنیماین طرح، قضاوت  ۀها و سؤاالت موجود در پرسشنام آمده از گویهدست-ههای ب شاخص

 ها از نظر شاخص مورد بررسی چگونه است. ر استانکه جایگاه یک استان در کنار سای

شناسی  جامعه ةهای مطالعه در حوز های ثبتی باید گفت، روش داده اربمیزان اعتزمینۀ در 

ترین و  شوند که بررسی آمارهای رسمی، متداول کجروی به انواع گوناگونی تقسیم می

علوم  ةنخستین آثار نفوذ علوم طبیعی در حوز ازمستقیمِ کجروی و  غیر ۀترین مطالع پرسابقه

 آوردندستبه(. در اینجا نیز برای 11: 1116شود )سلیمی و داوری،  اجتماعی محسوب می

های ثبتی و رسمی موجود که  های اجتماعی باشد، از داده میزان آسیب ةدهند شاخای که نشان

ب فرهنگی، معاونت پیشگیری از ی عالی انقالااز نهادهای مختلفی همچون وزارت کشور، شور

 ه است.شداند، استفاده  یه و نیروی انتظامی اخذ شدهیقضا ةوقوع جرم قو

 ةدر مورد پایایی تحقیق حاضر بحث کمتری خواهیم داشت، زیرا از یک جهت شیو

گردآوری اطالعات مربوط به هر دو بخش تحقیق، یعنی روابط خویشاوندی و انحرافات 

پیمایش در م است؛ به عبارت دیگر از آنجا که شاخص مورد استفاده در اجتماعی نزدیک به ه
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شده در سطح شهرها و روستاهای هر استان، آوری و اطالعات جمع شودبررسی میسطح استان 

دست آمده است، خطاهای تاادفی موجود در هنگام هب نازلگیری با خطای  نمونه اساس بر

. در مورد شودتأمین میاعتبار تحقیق و  کردهرا خنثی  شاخص برای هر استان، یكدیگر ۀمحاسب

 خنثیافتد و با  ها نیز دقیقاً همین اتفاق می های مرتبط با انحرافات اجتماعی در سطح استان نرخ

این دو مقوله پایایی باالیی  ۀگردآوری آمار جرائم، مقایس مرتبط باخطاهای تاادفی  شدن

 .داشتخواهد 

 

 اه تحلیل نتایج و یافته

های تحقیق خواهیم پرداخت. آنچه در مدل و  در این قسمت به بررسی مدل و فرضیه

چارچوب نظری نهایی پژوهش حاضر بر آن تأکید داشتیم، تأثیر دو شاخص اصلی یعنی 

 ۀتعلق و وابستگی به شبك»و شاخص « خویشاوندی ۀثباتی و سستی شبك بی»شاخص 

ها بوده است.  ها و انحرافات اجتماعی در سطح استان بر میزان آسیب ،و ابعاد آنها« خویشاوندی

ها در هر استان به  شاخص نهایی برای نرخ آسیب آوردندستبه برای کهمهم اینجاست  ۀنكت

دلیلی وجود ندارد  ؛ها و انحرافات مختلف را در کنار هم قرار داد توان نرخ آسیب راحتی نمی

ص در استانی باال است، انحراف دیگر نیز باال باشد. البته که وقتی یک انحراف و جرم خا

دست آورد ههای اجتماعی شاخای نهایی ب ترین آسیب توان با کمی اغماض از مجموع مهم می

این کار شاخص انحرافات اجتماعی  باکه در این قسمت نیز به همین شكل عمل شده است؛ 

 دست آمده است.هبرای هر استان ب

باید گفت در این « ها ها بر پایۀ مقایسۀ استان تحلیل داده»و « یسۀ استانیمقا»در خاوص 

ها سنجیده   تحقیق ارتباط بین روابط خویشاوندی و انحرافات اجتماعی در هر یک از استان

ها به لحا  شاخص روابط خویشاوندی و شاخص انحرافات  نشده است. بلكه کل استان

تا ارتباط بین این دو شاخص مشخص شود. در هر  اجتماعی در کنار هم قرار داده شدند

ها اضافه شد تا خواننده بداند جداول  صورت برای فهم بهتر مخاطب جداول توصیفی استان

 اند. دست آمدهها به همبستگی بر پایۀ مقایسۀ استان
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 «خویشاوندي ۀو سستی شبک ثباتی بی»اخص ها بر اساس ش بندي استان گروه. 5جدول 

ثباتی و سستی  بیمیزان 

 خویشاوندی ۀشبك
 هاي هر گروه استان

 بسیار پایین
 و  جنوبی، هرمزگان، یزد، سیستان  بختیاری، خراسان و  : ایالم، چهارمحال2 ۀخوش

 بویراحمد. و  بلوچستان، کهگیلویه

 نسبتاً پایین
 غربی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، خوزستان،  شرقی، آذربایجان  : آذربایجان1 ۀخوش

 زنجان، سمنان، قزوین، کرمان، گلستان، لرستان.

 : خراسان شمالی، فارس، مرکزی.5 ۀخوش متوسط

 : قم، کرمانشاه، گیالن، مازندران، همدان.0 ۀخوش نسبتاً باال

 : تهران، خراسان رضوی، کردستان.1 ۀخوش بسیار باال

 «خویشاوندي ۀشبکتعلق و وابستگی به »ها بر اساس شاخص  بندي استان گروه. 6جدول 

میزان تعلق و وابستگی به 

 خویشاوندی ۀشبك
 هاي هر گروه استان

 : اصفهان، سمنان.1 ۀخوش بسیار پایین

 نسبتاً پایین
بختیاری،  و  : یزد، مازندران، گیالن، قم، فارس، قزوین، تهران، چهارمحال2 ۀخوش

 غربی.  آذربایجان

 بوشهر، لرستان، همدان.شرقی، اردبیل،   : آذربایجان1 ۀخوش متوسط

 : خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، کرمان، گلستان، مرکزی.0 ۀخوش نسبتاً باال

 بسیار باال
 و  بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و  : ایالم، خوزستان، سیستان5 ۀخوش

 بویراحمد، هرمزگان.

 «اجتماعی انحرافات»ها بر اساس شاخص  استان بندي گروه. 7جدول 

 هاي هر گروه استان میزان انحرافات اجتماعی

 بسیار پایین
غربی، بوشهر، خراسان جنوبی، زنجان، کردستان، کرمان، گلستان،   : آذربایجان2 خوشۀ

 بلوچستان. و  سیستان، مازندران

 : اصفهان، خراسان رضوی، سمنان، فارس، قم، مرکزی، یزد.1 ۀخوش نسبتاً پایین

 : کرمانشاه.0 ۀخوش متوسط

 نسبتاً باال
شمالی،   بختیاری، خراسان و  شرقی، اردبیل، ایالم، چهارمحال  : آذربایجان1 ۀخوش

 بویراحمد، گیالن، لرستان، هرمزگان، همدان. و  خوزستان، قزوین، کهگیلویه

 : تهران.5 ۀخوش بسیار باال

 
استفاده  rدو متغیر کمّی از ضریب همبستگی پیرسون یا همان  ۀبرای سنجش رابط

های  کنیم که عبارت است از ضریب زاویه یا شیب خط رگرسیون دو متغیر کمی که اندازه می

(. از آنجایی که در این 165: 1111)نایبی،  های استاندارد بیان شده باشد آنها به صورت اندازه
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ها، نیازی به  نرخ مربوط به آسیب اخذ کاملپرداختیم و به دلیل  هااستان شماری تمام بهتحقیق 

نخواهیم داشت و که جزیی از آمار استنباطی است  p-valueتوجه به سطح معناداری و مقدار 

در تحلیل نهایی تنها باید بر شدت روابط تأکید داشته باشیم. در ادامه به بررسی هریک از 

 ت.های این تحقیق خواهیم پرداخ فرضیه

کند که بین  فرعی هم به دنبال دارد، بیان می ۀاصلی اول تحقیق که خود دو فرضی ۀفرضی

مستقیم و صعودی  ۀو میزان انحرافات اجتماعی رابط« خویشاوندی ۀثباتی و سستی شبك بی»

 وجود دارد. آزمون این فرضیه در جدول آمده است.

 
 و شاخص آن با هر یک از انحرافات اجتماعی« خویشاوندي ۀثباتی و سستی شبک بی» ۀرابط. 8جدول 

 انحرافات                                               

 هاي خویشاوندي شاخص

شاخص 

 انحرافات

نزاع و  سرقت

 درگیری

مرتبط با مواد 

 مخدر

فرار از 

 منزل

ثباتی و سستی  شاخص بی

 خویشاوندي ۀشبک

501/ 501/ 113/5 516/5 555/5 156/5 

556/5 556/5 511/5 551/5 511/5 213/5 

 
طور که  . همانکردیمبین این دو متغیر کمّی را آزمون  ۀبا استفاده از ضریب پیرسون رابط

توان گفت  کند. در تفسیر نهایی می آمده فرض ما را تأیید میدستهدهد، نتایج ب جدول نشان می

استاندارد افزایش در  ازای یک واحد انحرافِبهمقدار این ضریب همبستگی مبین آن است که 

انحراف استاندارد به میزان انحرافات  56/5خویشاوندی، حدود  ۀثباتی و سستی شبك بی

نتایج همچنین  شود. بین این دو متغیر پیوستگی مثبت متوسط وجود دارد. اجتماعی افزوده می

« نزاع و درگیری»کمترین و با « لفرار از منز»دهد که این شاخص با  این جدول نیز نشان می

 بیشترین ارتباط را دارد.

و میزان انحرافات اجتماعی « گسستگی خانواده»دارد بین  فرعی بعدی بیان می ۀفرضی

 مستقیم و صعودی وجود دارد. آزمون این فرضیه در جدول آمده است. ۀرابط
 

 با هر یک از انحرافات اجتماعی« گسستگی خانواده» ۀرابط .9جدول 
 انحرافات                                               

 هاي خویشاوندي شاخص

شاخص 

 انحرافات

نزاع و  سرقت

 درگیری

مرتبط با مواد 

 مخدر

فرار از 

 منزل

 512/ 133/5 535/5 525/5 113/5 (rهمبستگی ) گسستگی خانوادهشاخص 

 555/5 510/5 551/5 51/5 211/5 (Sigسطح معناداري )
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توان گفت مقدار این  کند. در تفسیر نهایی می آمده فرض ما را تأیید میدستهنتایج ب

گسستگی »استاندارد افزایش در  ازای یک واحد انحرافِضریب همبستگی مبین آن است که به

شود. بین این  انحراف استاندارد به میزان انحرافات اجتماعی افزوده می 51/5، حدود «خانواده

دهد که این شاخص با  یوستگی مثبت متوسط وجود دارد. نتایج این جدول نشان میدو متغیر پ

 بیشترین ارتباط را دارد.« نزاع و درگیری»کمترین و با « فرار از منزل»

و میزان انحرافات اجتماعی « ثباتی خانواده بی»دارد که بین  فرعی دیگر بیان می ۀفرضی

 این فرضیه در جدول آمده است.مستقیم و صعودی وجود دارد. آزمون  ۀرابط
 

 با هر یک از انحرافات اجتماعی« ثباتی خانواده بی» ۀرابط. 11جدول   
 انحرافات                                               

 هاي خویشاوندي شاخص

شاخص 

 انحرافات

نزاع و  سرقت

 درگیری

مرتبط با مواد 

 مخدر

فرار از 

 منزل

 -132/5 131/5 262/5 111/5 555/5 (rهمبستگی ) خانواده ثباتی بیشاخص 

 105/5 151/5 511/5 110/5 516/5 (Sigسطح معناداري )

 

که نتایج  آزمون کردیمبین این دو متغیر کمّی را  ۀبا استفاده از ضریب پیرسون رابط

توان گفت مقدار این ضریب  کند. در تفسیر نهایی می آمده فرض ما را تأیید میدست هب

گسستگی »ازای یک واحد انحراف استاندارد افزایش در همبستگی مبین آن است که به

شود. بین این  انحراف استاندارد به میزان انحرافات اجتماعی افزوده می 13/5، حدود «خانواده

دهد که این شاخص با  دو متغیر پیوستگی مثبت کم وجود دارد. نتایج این جدول نشان می

 بیشترین ارتباط را دارد.« نزاع و درگیری»رین و با کمت« فرار از منزل»

دارد که بین  فرعی هم به دنبال دارد، بیان می ۀاصلی دوم تحقیق که خود دو فرضی ۀفرضی

معكوس و نزولی  ۀو میزان انحرافات اجتماعی رابط« خویشاوندی ۀتعلق و وابستگی به شبك»

 وجود دارد. آزمون این فرضیه در جدول آمده است.
 

 با هر یک از انحرافات اجتماعی« خویشاوندي ۀتعلق و وابستگی به شبک» ۀرابط. 11جدول  
 انحرافات                                               

 هاي خویشاوندي شاخص

شاخص 

 انحرافات

نزاع و  سرقت

 درگیری

مرتبط با مواد 

 مخدر

فرار از 

 منزل

 به وابستگی و تعلقشاخص 

 خویشاوندي شبکۀ

 -051/5- 113/5- 252/5- 516/5- 025/5 (rهمبستگی )

 551/5 513/5 151/5 555/5 552/5 (Sigسطح معناداري )
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که نتایج  کردیمبین این دو متغیر کمّی را آزمون  ۀبا استفاده از ضریب پیرسون رابط

این ضریب  توان گفت مقدار کند. در تفسیر نهایی می آمده فرض ما را تأیید می دست هب

تعلق و وابستگی »ازای یک واحد انحراف استاندارد افزایش در همبستگی مبین آن است که به

شود.  انحراف استاندارد از میزان انحرافات اجتماعی کم می 05/5، حدود «خویشاوندی ۀبه شبك

دهد که این  بین این دو متغیر پیوستگی منفی محكم وجود دارد. نتایج این جدول نشان می

 بیشترین ارتباط را دارد.« فرار از منزل»کمترین و با « نزاع و درگیری»شاخص با 

و میزان انحرافات « ارتباط حضوری با بستگان»دارد که بین  فرعی دیگر بیان می ۀفرضی

 معكوس و نزولی وجود دارد. آزمون این فرضیه در جدول آمده است. ۀاجتماعی رابط
 

 با هر یک از انحرافات اجتماعی« ارتباط حضوري با بستگان» ۀرابط. 12جدول 
 انحرافات                                               

 هاي خویشاوندي شاخص

شاخص 

 انحرافات

نزاع و  سرقت

 درگیری

مرتبط با مواد 

 مخدر

 فرار از منزل

 با حضوري ارتباطشاخص 

 بستگان

 **-011/5- 115/5- 251/5- 511/5- 055/5 (rهمبستگی )

 551/5 511/5 151/5 555/5 552/5 (Sigسطح معناداري )

 
فرض  که نتایج کردیمبین این دو متغیر کمّی را آزمون  ۀبا استفاده از ضریب پیرسون رابط

توان گفت مقدار این ضریب همبستگی مبین آن است که  کند. در تفسیر نهایی می ما را تأیید می

 05/5، حدود «ارتباط حضوری با بستگان»ازای یک واحد انحراف استاندارد افزایش در به

شود. بین این دو متغیر پیوستگی منفی  انحراف استاندارد از میزان انحرافات اجتماعی کاسته می

کمترین « نزاع و درگیری»دهد که این شاخص با  محكم وجود دارد. نتایج این جدول نشان می

 بیشترین ارتباط را دارد.« ز منزلفرار ا»و با 

و میزان انحرافات « ارتباط تلفنی با بستگان»دارد که بین  فرعی پایانی بیان می ۀفرضی

 معكوس و نزولی وجود دارد. آزمون این فرضیه در جدول آمده است. ۀاجتماعی رابط

 

 با هر یک از انحرافات اجتماعی« ارتباط تلفنی با بستگان» ۀرابط .13جدول 
 انحرافات                                               

 هاي خویشاوندي شاخص

شاخص 

 انحرافات

نزاع و  سرقت

 درگیری

مرتبط با مواد 

 مخدر

 فرار از منزل

 با تلفنی ارتباطشاخص 

 بستگان

 -530/5 111/5 510/5 150/5 111/5 (rهمبستگی )

 153/5 166/5 121/5 222/5 215/5 (Sigسطح معناداري )
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که نتایج فرض  کردیمبین این دو متغیر کمّی را آزمون  ۀبا استفاده از ضریب پیرسون رابط

توان گفت مقدار این ضریب همبستگی مبین آن است بین  کند. در تفسیر نهایی می ما را رد می

این دهد که  نتایج این جدول نیز نشان میدارد. نپیوستگی منفی وجود  گونه هیچاین دو متغیر 

 پیوستگی منفی کم دارد.« فرار از منزل»شاخص تنها با 

 

 گیري بحث و نتیجه

های  های خویشاوندی بر میزان آسیب تأثیر روابط و پیوند  که به بررسیِ حاضر پژوهش

 یدهد که محیط خانواده به عنوان نهاد اجتماعی در سطح جامعه پرداخته است، نشان می

ر میزان انحرافات اجتماعی دارد. از میان رویكردهای مختلفِ ی بناپذیرانكار آثارتأثیرگذار، 

های  بر نقش پیوند ، با تأکیدکنترل ۀها و انحرافات اجتماعی، نظری علل وقوع آسیب ةکنند تبیین

نظری محكم و  ۀاجتماعی به عنوان سدی در برابر ارتكاب به رفتارهای کجروانه، توانست پشتوان

فراهم آورد. از میان رویكردهای گوناگون این نظریه، بیش از قابل دفاعی برای تحقیق حاضر 

معتقد  دورکیم، و پیوند اجتماعی هیرشی استفاده شد همبستگی اجتماعی دورکیم ۀهمه از نظری

های  ای همبستگی اجتماعی قوی باشد، اعضای آن همنوایی بیشتری با ارزش است اگر در جامعه

وابستگی، تعهد و مشارکت،  ۀگان دارد عناصر سه یبیان م نیزهیرشی  .جامعه خواهند داشت

د بود که عامل نپیوند اجتماعی فرد با خانواده و از آن طریق با جامعه خواه ةکنند تقویت

نای و رابرت سامپسون و جان لوب  ایوان .شود کجرفتاری در بین افراد محسوب می ةبازدارند

افرد به اعمال مجرمانه و  گرایشاهش در ک  نیز با تأکید بر نقش روابط خانوادگی باثبات

های اجتماعی، نشان  های اجتماعی و تأثیر سستی روابط عاطفی خانواده در افزایش آسیب آسیب

ها، انحرافات و  که توجه به خانواده در بررسی مسائل اجتماعی به طور عام و آسیب اندداده

 جرائم مختلف به طور خاص، اهمیت بسیار دارد.

هایی که پیوندها و روابط خویشاوندی رو به  اصلی پژوهش این است که در استان ۀفرضی

 تقویتدر مقابل با  ؛شود آن منطقه می گیر گریبانهای اجتماعی بیشتری  نهد، آسیب سستی می

. در این کاهش خواهد یافتهای اجتماعی  خویشاوندان خود، آسیبخانواده و پیوندِ افراد با 

فرعی مطرح شد که در مجموع  ۀاصلی و چهار فرضی ۀین موضوع دو فرضیتحقیق برای اثبات ا

 ۀثباتی و سستی شبك بی»کند که بین  اصلی اول بیان می ۀاثبات شد. فرضیو تأیید ه پنج فرضی

های  مستقیم و صعودی وجود دارد. تحلیل ۀرابط« میزان انحرافات اجتماعی»و « خویشاوندی
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پیوستگی مثبت متوسطی وجود دارد. به طوری که هرچه میزان  آماری نشان داد بین این دو متغیر

مطابق شود.  ها افزایش یابد، میزان انحرافات در آن جامعه بیشتر می ثباتی و سستی در خانواده بی

 ۀرابط« میزان انحرافات اجتماعی»و « خویشاوندی ۀتعلق و وابستگی به شبك»بین  فرض دوم

دهد بین این دو متغیر پیوستگی منفی  ین فرضیه نشان میمعكوس و نزولی وجود دارد. اثبات ا

ها  وابستگی بیشتری به خانوادهتعلق و هایی که افراد  استانبه عبارت دیگر در  ؛محكم وجود دارد

چقدر در یک استان شاهد  هریعنی  وجود خواهد داشت؛های اجتماعی کمتری  دارند، آسیب

ها و  تعلق کمتر افراد به خانواده باشیم، میزان آسیبها و احساس  بیشتری در خانواده ثباتی  بی

 انحرافات اجتماعی نیز در آن استان باالتر خواهد بود. 

و میزان انحرافات « گسستگی خانواده»دهد بین  آزمون فرضیات فرعی این تحقیق نشان می

اجتماعی در سطح جامعه، پیوستگی مثبت متوسطی وجود دارد. در مورد فرض تأثیر شاخص 

نیز همین نتیجه به اثبات رسید. با افزایش میزان این دو متغیر در سطح « ثباتی خانواده بی»

پایانی تحقیق که به  ۀها، بر میزان انحرافات اجتماعی نیز افزوده خواهد شد. دو فرضی استان

بر « ارتباط تلفنی با بستگان»و « ارتباط حضوری با بستگان»بررسی تأثیر منفی دو شاخص 

دهند بین روابط حضوری با خویشاوندان و میزان  اند، نشان می ای اجتماعی پرداختهه آسیب

انحرافات اجتماعی پیوستگی منفی و محكم وجود دارد؛ به عبارت دیگر با افزایش روابط 

، از میزان انحرافات اجتماعی  افراد با خانواده، بستگان و خویشاوندان یرودرحضوری و رو

توان گفت آنچنان که  دیگر، همبستگی معناداری دیده نشد. می ۀرد فرضیشود. در مو کاسته می

آنها به انواع  گرایشروابط حضوری افراد با ایجاد کنترل و نظارت اجتماعی، باعث کاهش 

تنها  این ؛، ارتباط تلفنی تأثیر چندانی بر این موضوع نداردشود ها می ها و بزهكاری کجرفتاری

 نشد. تحقیق بود که تأیید ۀفرضی

، در انددر دنیای امروز بسیاری از افراد همچنان دارای ارتباطات خویشاوندی مستحكمی

 ةخانواد تقویت ،شدن جوامعروند صنعتی تشدیدحالی که این تاور وجود داشت که با 

های خویشاوندی  ای و پذیرش این نوع خانواده به عنوان شكل مطلوب خانواده، شبكه هسته

(. در بسیاری از کشورها از 211: 1135را از دست بدهند )ریبنز و ادواردز،  اعتبار و قدرت خود

دهد. در کشور ما  جمله ایران، این موضوع تحقق پیدا نكرد و شواهد تجربی نیز این را نشان می

های گوناگونی بر   ها و کارکرد هنوز خانواده به عنوان یكی از ارکان اصلی نظام اجتماعی، نقش

بر  های خطیر و اثرگذار، یعنی تأثیر خانواده پژوهش حاضر یكی از این نقش عهده دارد. در



                                              20        ... خویشاوندي پیوندهاي و روابط تأثیرنایبی و لطفی/ 

 

تواند باعث کاهش  مستقیم که می های جامعه از طریق نظارت غیر کردن هنجارها و ارزشدرونی

 .بررسی شد، شودهای اجتماعی در سطح جامعه  آسیب

که از طریق آن افراد با ای است  در پایان باید افزود روابط مبتنی بر خویشاوندی، شیوه

برند،  خانوادگی خود پی می ۀکنند و به تاریخچ خود رابطه برقرار می ةگذشته و آیند

دوست »افراد نیز حضور دارد و برخالف این باور غلط که  ةخویشاوندی در زندگی روزمر

ار ، خویشاوند همچنان از ارزش خاصی نزد افراد برخورد«تواند جای خویشاوند را پر کند می

توان گفت همین پیوندهای خویشاوندی است که مبنای توقعات، الزامات و تعهدات  است. می

 کند. بخشیدن به افراد نقش مؤثری ایفا میشود و در هویت واقع می
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