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منا علیمردانی ،كارشناس ارشد جامعهشناسي دانشگاه مازندران ،ایران
چكیده
پژوهش حاضر ميكوشد با تکيه بر نظریۀ فعاليتهاي روزمره ،چرایي وقوع رفتارهاي انحرافي را در ميان دانشجویان دانشگگاه مازنگدران بررسگي و
اینگونه ،این نظریه را آزمون تجربي كند .برخالف بيشتر پگژوهشهگایي كگه نظریگۀ فعاليگتهگاي روزمگره را دربگارر قربانيگان جگراچم و چگگونگي
قربانيشدن به كار ميبردهاند ،در پژوهش حاضر ،این نظریه براي تبيين رفتارهاي انحرافي دانشگجویان بگه كگار گرفتگه شگده اسگت .روش تحقيگ،،
پيمایشي و ابزار جمعآوري دادهها ،پرسشنامه بوده است .درمجموع 939 ،نفر از دانشگجویان دانشگگاه مازنگدران كگه در سگال تح گيلي 6939-31
مشغول به تح يل بودهاند ،به شيور نمونهگيري طبقهاي انتخاب شده و به پرسشنامه پاسخ دادهانگد .نتگای پگژوهش نشگان مگيدهنگد بگين پسگران و
دختران از لحاظ ميزان وقوع رفتارهاي انحرافي ،تفاوت معناداري وجود دارد ،بهگونهاي كه وقوع رفتارهاي انحرافي در بين دانشگجویان پسگر بيشگتر
از دانشجویان دختر است .یافتهها همچنين نشان ميدهند متغيرهاي نظریۀ فعاليتهاي روزمره بهخگوبي رفتارهگاي انحرافگي را در ميگان دانشگجویان
تبيين ميكنند .نتای حاصل از تحليلهاي رگرسيوني نشان دادند متغيرهگاي ایگن پگژوهش 11 ،درصگد از تغييگرات رفتارهگاي انحرافگي را در ميگان
دانشجویان تبيين ميكنند .از تمامي متغيرهاي واردشده در مدل رگرسيوني ،سه متغير شدت پيوستگي به دوستان بزهکار ،فعاليتهگاي سگاختنيافتگه
و حضور چهرر مقتدر ،تأثير معناداري در وقوع رفتارهاي انحرافي دانشجویان داشتند .در حالت كلي ،نتای بهدستآمده ،گزارههگاي نظریگۀ فعاليگت-
هاي روزمره را تأیيد ميكنند و نشان ميدهند موقعيتها ،نقش بسزایي در وقوع رفتارهاي انحرافي دارند و همانگونه كه نظریۀ فعاليتهاي روزمگره
مطرح ميكند ،فعاليتهاي ساختنيافته با هماالن در غياب چهرههاي مقتدر به وقوع رفتارهاي انحرافي منجر ميشوند.
کلیدواژهها :رفتارهاي انحرافي ،شدت پيوستگي به دوستان منحرف ،گذراندن اوقات فراغت با خانواده ،نظریۀ فعاليتهاي روزمره
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سرشماري سال 6934نشگان داد سگهم زیگادي از جمعيگت

مقدمه و بیان مسأله
رفتار انحرافي معموالً به رفتاري گفته ميشود كه با هنجارها و

ایران را جوانان تشکيل ميدهند ،بهگونهاي كه دو گگروه سگني

Palmer & Humphrey:

 84تگگا  81سگگال ( 66/84درصگگد) و  81تگگا  83سگگال (66/11

)1990: 3؛ به عبارت دیگر ،رفتار انحرافي ،رفتاري است كه در

درصد) بيشترین درصد جمعيت را به خود اخت اص داده انگد

مقابل هنجارها ،ارزشهگا و عقایگد اجتمگاعي قگرار مگيگيگرد

(مركز آمار ایران .)6936،با توجه به این امر و با توجه به مشگغول

( )Siegel, 2010: 2و با انتظارات افراد ،گروهها و نهادها سازگار

به تح يلبودن تعداد زیادي از جوانان در دانشگاهها ،بررسگي

نيست (شفرز .)889 :6921 ،گسترش انحراف ها ازجملگه مسگاچل

مساچل و مشکالت ایگن گگروه از افگراد ،اهميگت زیگادي دارد.

متعددي است كه امروزه گریبانگير بسياري از جوامگع كنگوني

بيشتر افراد معتقدنگد تح گيالت ،عامگل مهمگي در پيشگگيري

است (حجازي و صالحي .)884:6921 ،در كنار عوامل مختلفي كگه

وقوع رفتارهاي مجرمانه در بين افگراد جامعگه اسگت (

نقشهاي جامعگه مطابقگت نمگيكنگد (

Miller,

)2009:؛ با وجود این ،مگواردي از گسگترش انحگرافهگاي

به وقوع رفتار انحرافي منجر مگيشگوند ،عامگل سگن ،یکگي از

62

مهم ترین عوامل و قگويتگرین پگيشبينگي كننگدر وقگوع رفتگار

اجتماعي در این گروه دیده ميشود كه نگرانيهایي را در پگي

انحرافي دانسته ميشود ،بهگونهاي كه در بين گروهها و اقشگار

داشته است (سراجزاده و فيضي .)28:6927 ،مطالعگاتي كگه در ایگن

مختلف در جامعه ،صرف نظر از موقعيت اقت گادي ،وضگعيت

مورد انجام شده است ،مؤیگد وجگود رفتگار انحرافگي در بگين

تأهل ،نژاد ،جنس و  ،...جوانان اغلب بيشتر از سایر گروههگاي

دانشجویان است

(سرگلزایي و همکاران6926 ،؛ بحرینيان و همکگاران،

سني مرتکب رفتارهاي انحرافي ميشگوند ( Rossi, 1985: 116؛

6928؛ سگگگراجزاده و فيضگگگي6927 ،؛ پورافکگگگاري و همکگگگاران6934،؛

 .)Siegel, 2010: 52دورر آغاز بزرگسالي در سگنين بگين  62تگا
 81سال ،زمگان شگناخت هویگت ،بگيثبگاتي و گگذار اسگت و
دورهاي است كه احتمال تخلفكردن و یا قربگانيشگدن در آن
بگگه اوج خگگود مگگيرسگگد

(et al., 2010: 456

.)Clodfelter

صنعتيشدن جوامع و شهرنشيني نيز فرصگتهگاي بيشگتري را
براي وقوع جرم در بين جوانگان ایجگاد كگرده و در مقابگل آن
واكنشهاي جدیدي به وجود آورده اسگت (
23

Carrabine et al.,

 .)2009:بنا بر گفتۀ رابرت اگنيو ،اوج فعاليتهاي مجرمانگه

در دورر جواني به ویژگگي هگاي اصگلي ایگن دوره در جوامگع
مگگدرن و صگگنعتي ممکگگن اسگگت مربگگور باشگگد؛ زیگگرا در ایگگن
تمدنها ،بيشگترین مسگلوليتهگا و امتيازهگاي بزرگسگاالن بگه
جوانان داده ميشود .همچنين آنها عواملي ازقبيل كاهشیافتن
نظارت ،افزایشیافتن خواستهها و مطالبات اجتماعي و علمگي،
مشاركت در دنياي اجتماعي بزرگتر ،متفاوتتگر و همسگو بگا
هماالن ،كاهشیافتن توانایي انجام كارهگا در قالگب رفتارهگاي
مشگگروع و افگگزایش انگيگگزه بگگراي حگگل مشگگکالت در قالگگب

عليوردي نيا6938 ،؛ عليوردي نيا و یونسي6938 ،؛ عليگوردينيگا و فهيمگي،

 .)6939براي همۀ كساني كه بهگونهاي با دانشجویان سر و كگار
دارند ،لزوم آشنایي با مشکالتي كه درواقع ،شالودر بحرانهاي
رفتاري بهویژه رفتارهاي انحرافي آنان اسگت ،امگري ضگروري
است و هر گونه ناآشنایي با این مسگاچل ممکگن اسگت سگبب
تشدید واكنشهاي زمينگه سگاز در بگروز رفتارهگاي غيرعگادي
خطرناكي شود كه دامنگير جامعه هگم مگيشگود

(عليگوردينيگا،

.)681 :6938
از آنجایي كه انحرافها در ابعاد زیادي تنوع ميیابد ،بگراي
توضيح آنها نظریۀ واحدي وجود ندارد و براي تبيين آنهگا از
نظریههاي مختلفي مي توان استفاده كگرد .ممکگن اسگت بگراي
فهميدن اَشکالي از انحرافها ،توضيحات خاصي از یک نظریه
مفيدتر از سایر توضيحات در دیگر نظریگههگا باشگد و مسگألۀ
مدّنظر را بهتر بتواند تبيين كنگد ()Palmer, 1990: 28؛ بنگابراین،
ایگگن پگگژوهش مگگيكوشگگد بگگا اسگگتفاده از نظریگگۀ فعاليگگتهگگاي
روزمره ،6رفتارهاي انحرافگي را در ميگان دانشگجویان تبيگين و

رفتارهاي مجرمانه را تجربه ميكنند (.)Siegel, 2010: 53
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بررسي كند .با وجود اینکه نظریۀ فعاليتهاي روزمره ،یکگي از

همکاران .)6922 ،عالوه بر آن ،بيشتر یافتههاي بگهدسگتآمگده از

مهمترین نظریههایي شناخته مگيشگود كگه در توسگعۀ مطالعگۀ

پژوهشها ،در سطح توصيف باقي ماندهاند و در موارد اندكي،

Osgood et al.,

رفتارهاي انحرافي با استفاده از نظریۀ انحگرافهگاي اجتمگاعي

)1996؛ بيشتر در پژوهشها و موضوعاتي به كار رفته است كه

تبيين شده است .با بررسيهاي انجامشده به نظر ميرسد بهجز

قربانيان جرایم را بررسي كرده بودند .همچنين با وجود قابليت

دو مقالهاي كه در حوزر علوم انتظگامي و جگرمشناسگي انجگام

باالي نظریۀ فعاليتهاي روزمره در تبيگين و پگيشبينگي وقگوع

شده است و در آنها صرفاً با استفاده از این نظریه ،علل وقوع

رفتارهاي انحرافي و تأیيد آن در پژوهشهگاي انجگامشگده در

جرم بهصورت توصيفي بررسي شده است ،در ایران نهتنهگا در

Y.Sun & Longazel, 2008; Cross et al., 2009

مطالعۀ رفتارهاي انحرافي دانشجویان؛ در هيچ یک از مطالعات

 )& Clodfelter et al., 2010به نظر ميرسد تا به حال در داخگل

و پژوهشهاي انجامشده ،از نظریۀ فعاليتهاي روزمره استفاده

كشور پژوهشي در زمينۀ آزمگون تجربگي نظریگۀ فعاليگتهگاي

نشده است.

رفتار انحرافي نقش مهمگي ایفگا كگرده اسگت (

خارج از كشور (

روزمره انجگام نشگده و فقگر در مگوارد انگدكي ،صگرف ًا بگراي

بررسي پژوهش هاي خارجي نيز نشان ميدهگد بسگياري از

توصيف علل وقوع جرم ،از این نظریه استفاده شگده اسگت؛ از

پژوهشها با استفاده از نظریۀ فعاليت هاي روزمره ،قربانيشدن

اینرو ،انجام این پژوهش نهتنها ممکن است موجب ارزشيابي

و قربانيان جراچم را بررسگي و تبيگين كگردهانگد و فقگر تعگداد

یا تأیيد اعتبار تجربي این نظریه شود؛ بهگونۀ بهتگري مگا را در

اندكي ،این نظریه را براي بررسي رفتارهاي انحرافگي بگه كگار

شناخت علل و عوامل مگؤثر در بگروز رفتارهگاي انحرافگي در

بگگردهانگگد .در چنگگد مگگورد از پگگژوهشهگگا ،عگگالوه بگگر نظریگگۀ

ميان دانشگجویان و اراچگۀ راهکارهگاي مگؤثر در مبنگاي نظریگۀ

فعاليتهاي روزمره ،نظریگاتي از قبيگل نظریگۀ خگودكنترلي یگا

فعاليتهاي روزمره یاري ميكند.

نظریۀ عمگومي جگرم (

Clodfelter et al., 2010; Franklin et al.,

 )2012و پيوند اجتماعي

( Y.Sun & Longazel, 2008; Barnes et

 )al.,نيگگز اسگگتفاده شگگدهانگگد .گفتنگگي اسگگت در بيشگگتر

پیشینۀ پژوهش

2006

بررسي پژوهشهاي داخلي نشان مگي دهگد دربگارر رفتارهگاي

پژوهشهاي خگارجي ،جمعيگت پگژوهش را جوانگان تشگکيل

انحرافي دانشجویان ،پژوهش هاي مختلفي انجام شده است كه

ميدهند .درواقع نظریۀ فعاليتهاي روزمره بگراي تبيگين امگور

در آنها ایگن پدیگده عگالوه بگر رویکگرد جامعگهشگناختي ،بگا

مربور به جوانان همچون تعيگين تگأثير خگانواده و همگاالن در

رویکردهاي روان شناختي ،روان پزشکي و پزشکي نيز بررسگي

قربگانيشگدن شگدید

 ،)Schreck & Fisher,تگأثير نحگور

شده است .بررسي پژوهشهاي داخلي نشان ميدهد در بيشتر

گذران اوقات فراغگت جوانگان در م گرف مگواد ،انحگراف و

پژوهشها ،ميزان م رف مواد ،سيگار و الکل ،شایعترین رفتار

 ،)Barnesاثگگر متقابگگل دوسگگتان

انحرافي در ميان

دانشجویان شناسایي شدهاند (سگرگلزایي6926 ،؛

فعاليگگت جنسگگي

(2004

(et al., 2006

متخلگگف و فعاليگگتهگگاي روزمگگرر سگگاختنيافتگگه در تخلگگف

بحرینيگگان و همکگگاران6928 ،؛ طارميگگان و همکگگاران6927 ،؛ سگگراجزاده و

( ،)Svensson, 2010نرخ بازداشت جوانگان سگار (

فيضگگي6927 ،؛ سگگماوي و حسگگينچگگاري )6922 ،و بگگه سگگایر ابعگگاد

 )al., 2010و تخلف شخ ي ( )Miller, 2013به كار رفته است؛

رفتارهاي انحرافي كمتر توجه شده است .برخي از پژوهشهگا

با وجود این ،تعداد انگدكي از پگژوهشهگا بگا اسگتفاده از ایگن

نيز به جاي بررسي وقوع رفتارهاي انحرافي ،صگرفاً نگگرش و

نظریه ،به دانشجویان و محيرهاي دانشگاهي توجگه كگردهانگد

گرایش دانشجویان را به رفتارهاي انحرافي بررسگي كگرده انگد

( Y.Sun & Longazel, 2008; Cross et al., 2009 & Clodfelter et

(مثنوي و همکگاران6921 ،؛ حجگازي و صگالحي6921 ،؛ خگدایاريفگرد و

 .)al.,از ميان پژوهشهاي انجامشده روي دانشگجویان و

2010

Pollock et
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محيرهاي دانشگاهي نيز برخي به وقوع رفتارهاي انحرافي در

به این امر ،هدفهاي مناسبي را جستجو مگيكننگد كگه بگدون

ميان دانشجویان توجهي نداشتهاند؛ بلکگه خطگر قربگاني شگدن

محافظگگان توانمنگگد هسگگتند

 .)Wang,در بيشگگتر

افراد را در فضاهاي مجازي بررسگي كگردهانگد و صگرفاً بگراي

دیدگاههاي جرمشناسي تنها به عوامل فگردي و دالیگل تمایگل

انجام پژوهش خود ،نمونهاي از دانشجویان را انتخاب كردهاند

بيشتر به انحراف در برخي افگراد و گگرایش كمتگر برخگي بگه

( Marcum et al., 2010; Reyns et al., 2011 & Holt & Bossler,

رفتارهاي انحرافي توجه شده است .اغلب از تگأثير محگير در

.)2013

رفتار ،یعني ویژگي هاي مهگم محيطگي ،كگه فگرد را بگه سگوي

به طور كلي ،پژوهشهاي داخلي و خارجي انجام شده روي

(2002: 557

ارتکاب عمل مجرمانه سو ميدهد ،غفلت ميشود

(فلسگون و

دانشجویان ،نشاندهندر طيفي از رفتارهاي انحرافگي اسگت .بگا

كگگالر  .)1 :6922 ،بگگرخالف بيشگگتر نظریگگههگگا و دیگگدگاههگگاي

توجه به این قضيه ،گفتني است بررسي رفتار انحرافي در ميان

جرمشناسي كه بر شخ يت فردي مجرمگان تمركگز مگيكننگد،

دانشگگجویان ،یگگافتن پاسگگخ بگگراي چرایگگي وقگگوع آن و اراچگگۀ

نظریۀ فعاليتهاي روزمره ،زمينههاي محيطياي را مگيآزمایگد

راهکارهگگایي بگگراي پيشگگگيري از ایگگن پدیگگده ،امگگري مهگگم و

كه جراچم در آنها رخ ميدهند .بر اساس این نظریگه ،افگرادي

بررسيشدني است .از آنجایي كه با بررسيهاي انجامشگده بگه

كه ما با آنها كنش متقابگل داریگم ،مکگاني كگه در آن عبگور و

نظر ميرسد در داخل ایران ،پژوهشي انجام نشده است كه بگا

مرور ميكنيم و فعاليتهایي كه درگير آن هستيم ،در احتمال و

استفاده از نظریۀ فعاليتهگاي روزمگره ،رفتارهگاي انحرافگي را

توزیع رفتارهاي مجرمانه تأثير ميگذارد (.)Branic, 2014

تبيين كرده باشد و در خارج از كشور نيز پژوهشهاي انگدكي،

كوهن و فلسون معتقدند جرم ،باید یگک رویگداد در نظگر

نظریۀ فعاليتهاي روزمره را براي بررسي رفتارهگاي انحرافگي

گرفته شود كه در موقعيت و زمان خاصي روي ميدهد و افراد

به كار برده اند؛ پژوهش حاضر مگيكوشگد بگا اسگتفاده از ایگن

و یا اشياء خاص را درگير ميكنگد ( .)Miller, 2009: 279كسگي

نظریه ،رفتار انحرافي دانشجویان را بررسي كند.

بدون فراهمكردن لوازم و اسباب محيطي بزهکاري ،نميتوانگد
مرتکب جرم شود ،حتي اگر تمایل ارتکگاب بگزه در او وجگود

مبانی نظری

داشته باشد؛ از اینرو« ،فرصت» ،شرر ضروري و عامل بگروز

مباني نظري این پژوهش ،مبتني بر «نظریۀ فعاليتهاي روزمره»

جرایم است (فلسون و كالر  .)1 :6922 ،اگرچه رابطگۀ برخگي از

است .نظریۀ فعاليتهاي روزمره را بگراي اولگين بگار لگورنس

عناصر وقایع مجرمانه در فضا و زمان با نظریههاي پيشين مثگل

كوهن 6و ماركوس فلسون 8براي توضيح افزایش نگرخ جگراچم

نظریههاي بومشگناختي و نظریگۀ كنتگرل اجتمگاعي هيرشگي و

( Siegel, 2010: 78 & Brown et

دیگران ،تشخيص داده شگده اسگت؛ كگوهن و فلسگون صگرفاً

 .)al.,این نظریه ،ترميم و ویرایش مکتب كالسگيک

جنبگگههگگاي محيطگگي-اجتمگگاعي وقگگایع مجرمانگگه را تعریگگف

جگرمشناسگي اسگت (مقيمگي .)612: 6934،نظریگۀ فعاليگتهگگاي

نکردهاند؛ بلکه با تمركز بر فعاليتهاي روزمره ،مدلي با قدرت

روزمره ادعا ميكند انسگانهگا بگهطگور عقالنگي ،كگنش نشگان

تبييني باال براي توضيح ماهيگت «بگومشگناختي» جگرم عرضگه

ميدهند و مرتکب جرم ميشگوند .متخلفگان بگاانگيزه ،دربگارر

كردند (.)Miro, 2014

در سالهاي  1970مطرح كردند
2010: 172
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منفعت و ضرر عمل خود مياندیشند و سگعي در بگه حگداكثر

نظریۀ فعاليتهاي روزمره ،از نظریۀ آموس هاولي ()1950

رساندن منافع و به حداقل رساندن زیان خود دارند و با توجگه

سرچشمه ميگيرد .نظریۀ بومشناسي انساني ،جنبههگاي زمگاني
رفتار انسان در محير جامعه را بررسي مگيكنگد .هگاولي ،سگه

Lawrence Cohen
Marcus Felson

1
2

Amos Hawley

3

1
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جنبۀ كليدي فعاليتهاي جمعي انساني را شناسایي كرد .ریتم

چگونه تغييرات شرایر اجتماعي ،فرصت وقوع جرم را تغييگر

(رخداد مجدد طبيعي وقایع) ،سگرعت (تعگداد وقگایع در یگک

ميدهد؛ مثالً بگا توسگعۀ تکنولگودي در گگذر زمگان ،خيلگي از

دورر معين از زمان) و زمانبندي (هماهنگي و تقاطع رفتگار در

كاالهاي ارزشمند ،مثل تلویزیون ،كامپيوتر و ...اندازه و حجگم

محير) ( .)Branic, 2014 & Cohen & Felson, 1979: 590هاولي

كم یافتهاند و سرقت آنها بسيار آسانتر از گذشته شده اسگت

سرشت فعاليتهاي عادي را بخشي اساسي از زندگي روزمگره

(2014

 .)Branic,از بعد دیگر نيز توسگعۀ وسگایل الکترونيکگي

ميداند .فعاليت عادي به معناي فعاليتهاي روزمره اسگت كگه

ازقبيل دوربينهاي مداربسته موجگب اقگدامهگاي پيشگگيرانه و

بگگراي بگگرآوردن نيازهگگاي پایگگهاي و اساسگگي انجگگام مگگيشگگود.

كاهش وقایع مجرمانگه شگدهانگد؛ بگهعنگوان مثگال ،زمگاني كگه

مثالهگاي آن شگامل كگار رسگمي ،دنبگال تفگریحبگودن ،محگل

دوربينهاي مداربسته براي كنتگرل سگه پاركينگر در دانشگگاه

سکونت یافتن ،تربيت فرزند ،خرید و خواب ،اوقات فراغت و

سوري استفاده شد ،بزهکاري نهتنهگا در ایگن پاركينگرهگا؛ در

كنش متقابل اجتماعي است .این فعاليتهگاي روزمگره ممکگن

پاركينرهاي دیگر كه با این دوربينها كنترل نمگيشگدند ،نيگز

اسگگت  -6در منگگزل -8 ،در مشگگاغل دور از خانگگه و  -9سگگایر

كاهش یافت .همچنين زماني كه به كتابهاي كتابخانۀ دانشگاه

( Cohen & Felson, 1979:

ویسکانسين ،برچسبهاي الکترونيکي زده شد كگه بگا خگروج

 .)593زماني كه تغيير اجتماعي ،مانع این فعاليگتهگاي عگادي

بدون اجازر كتابها ،زنر هشدار به صدا درمگيآمگد ،نگهتنهگا

ميشود یا آن را تغيير ميدهد ،نابساماني اجتماعي ممکن است

سرقت كتاب ها؛ دزدي نوارهاي ویدچویي و سایر كاالهایي كگه

روي دهد (ویليامز و مکشين .)819 :6927 ،كگوهن و فلسگون ،بگا

چنين برچسبهایي نداشت نيز كاهش یافت

(فلسگون و كگالر ،

توجه به این اصول ،نظریۀ فعاليتهاي روزمره را چشمانگدازي

.)64-66 :6922

فعاليتهاي دور از خانگه رخ بدهگد

Branic,

در این نظریه ،كوهن و فلسون بيان ميكنند حجم و توزیگع

بومشناختي بگر رفتارهگاي مجرمانگه معرفگي كردنگد (

 .)2014درواقع ،رویکگرد فعاليگتهگاي روزمگره ،تحليگلهگاي

جرایم غارتگرانه(6جرایم شدید عليه یک شگخص و جرایمگي

جرمشناسي بيارتبگار بگه یکگدیگر و گونگاگون گذشگته را در

كه در آن یک متجاوز براي دزدیدن مستقيم یک شگيء تگالش

Cohen & Felson, 1979:

ميكند) به طور نزدیکي با اثر متقابل سه متغير -6 :فراهمبگودن

چارچوب واحد مستقلي جمع كگرد (
.)591

آنها در این نظریه بيان كردند كه احتمگال وقگوع جگرم در
زمان ،با جابهجایي مردم در حين انجام فعاليتهاي روزمرر هر

هدفهاي مناسب -8 ،نبودن نگهبانگان توانمنگد و  -9حضگور
متخلفان باانگيزه ،مرتبر است .حضور این مؤلفگه هگا ،احتمگال
وقوع جرایم غارتگر را افزایش ميدهد (.)Sigel, 2010: 78

روزشان تغيير ميكند؛ یعني جغرافياي مربور به این فعاليتها

هدف مناسب :منظور از هدف مناسب این است كگه بگراي

كمک ميكند ویژگيهاي مربور بگه آسگيبپگذیري قربگاني و

مجرم بالقوه باید چيزي باارزش وجود داشته باشد كگه ممکگن

انگيزر متخلف معلوم شود .همچنين نظریۀ فعاليتهاي روزمره

است اموال جذاب و یا روزنهاي براي فعاليگتهگاي احساسگي

معتقد است جگرم در بسگتر فعاليگتهگاي معمگولي روزمگره و

رضایتبخش از قبيل بيان خشم و نفرت ،پيگيري هيجان و یگا

به طرزي نسبتاً فوري اتفا مي افتد كگه احتمگاالً بگراي مجگرم،

انجام فعاليتهاي جنسي و سایر مؤلفهها باشد (

فضاي آشنا یا عادي است (.)Bruinsma, 2014: 88-700

.)2010: 173

Brown et al.,

كگوهن و فلسگگون بگگه مسگگألۀ تغييگرات در جامعگگه بگگهویگگژه

متخلفان باانگيزه :دربارر متخلفان باانگيزه ،كوهن و فلسگون

تغييراتي توجه مگيكردنگد كگه بگه نابسگاماني اجتمگاعي منجگر

توضيح ميدهند كه وقوع هر جگرم و جنایگت موفگ ،،حگداقل

ميشود (ویليامز و مکشين .)811: 6927 ،آنها بيگان مگيكننگد كگه
predatory

1
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نيازمند مجرمي است كه براي ارتکاب جگرم ،انگيگزهاي دارد و

باشد؛ یعني سایر افراد جامعه با حضورشان یا درجۀ مسگلوليت

به این انگيزه كنش نشان مي دهد .متخلف بگاانگيزه ،شخ گي

نگهبانيشان ممکن است مانع وقوع جرم شوند (

است كه در صورت فراهمبودن فرصت با نبود نگهبان و وجود

.)2011: 1159

هدف مناسب ،به ارتکاب جگرم تمایگل دارد (

Marcum et al.,

Reyns et al.,

وقتي این شرایر ،در فضا و زمان ،همگرا ميشوند ،احتمال

.)2010: 415

دارد جرم رخ دهد و درمقابل ،نبود هگر یگک از ایگن شگرایر،

نبود نگهبان توانمند :منظور از نبود نگهبانگان توانمنگد ایگن

وقگگوع جگگرم و جنایگگت را كگگاهش مگگيدهگگد .درواقگگع ،نظریگگۀ

است كه نه افراد و نه سایر عوامل حضور ندارند كه از اموال و

فعاليتهگاي روزمگره ،دربگارر احتمگال رفتگار مجرمانگه بحگ

یا از افراد آسيبپذیر محافظگت كننگد .نگهبانگان توانمنگد نيگز

ميكند و ادعاي قطعي دربارر زمان وقوع جرم و جنایت اراچگه

مفهومي گسترده است كه پژوهشگران در شکلهاي مختلف و

نميكند ( .)Branic, 2014این سه فرضيه اغلگب بگا نگام «مثلگ

متنوع ،آن را مطالعه و تفسير كردهاند .شگکلهگاي رسگمي آن،

جرم» نيز شناخته ميشوند .شکل این مثل

ازقبيل پليس و سایر شکلهاي قانون ،نمگادي شگناختهشگده از

(.)Miller, 2009: 280

در زیر آمده اسگت

محافظت در برابر جرم و جنایت و قربانيشدن است .در شکل
غيررسمي آن ،نگهبان توانمند ،شخص غيرنظامي نيز مي توانگد
نگهدارنده

مکان
مدیر)(Manager

)(Handler

متخلف
جرم

هدف  /قرباني
نگهبان)(Guardian

دورني ،نشان دهنگدر عناصگر الزم بگراي وقگوع جگرم

نگهدارنده :منظور از نگاهدارندگان ،افرادي هسگتند كگه در

مثل

است .متخلف باانگيزه و هدف مناسب باید در مکگان و زمگان

مقابل متخلفان بالقوه ،كنتگرل اجتمگاعي غيررسگمي را بگه كگار

بيروني ،نشاندهندر كنترلكنندههگاي

ميبرند تا از وقوع جرم آنها پيشگيري كنند؛ ماننگد والگدیني

بالقوه -نگهبانان ،نگهدارندگان و مدیران -اسگت .بگراي اینکگه

كه بر دور هم بودن اجتماعي نوجوانانشگان نظگارت مگيكننگد،

جرم رخ بدهد ،این عوامل باید غایگب و یگا بگيتگأثير باشگند.

نگهبان مدرسه كه چشم از ساختمان مدرسگه برنمگيدارد و. ...

حضور یک كنترلكنندر مؤثر ،از وقوع جرم ميتواند جلوگيري

نگاهدارندگان ،نوعي ارتبار شخ ي با متخلفان بالقوه دارنگد.

كند.

بهرهمندي اصلي این افراد در دور نگهداشتن متخلفان بگالقوه از

واحدي قرار بگيرد .مثل
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دردسر است .درواقع ،نگهدارندگان ،اشخاصي هستند كه رابطۀ

جامعه ،مشاركت در فعاليتهاي مرسوم است .به قول هيرشي،

عاطفي با متخلف دارند كگه ممکگن اسگت خگانواده ،دوسگتان،

یک شخص ممکن اسگت بگه حگدي مشگغول انجگام كارهگاي

مذهب و  ...باشد (.)Miller, 2009: 280

مرسوم باشد كه فرصتي براي انجگام رفتارهگاي انحرافگي پيگدا

نگهبان :نگهبانان نيز از اهگداف مناسگب در برابگر متخلفگان

نکند .همچنين در نظریۀ هيرشي ،فعاليتهگاي متگداول ازقبيگل

مراقبت ميكنند؛ مانند صاحبان ماشين كه وسيلۀ نقليۀ خگود را

كار خانه و فعاليتهاي خانوادگي ،امگروزه بگا عنگوان «عوامگل

قفل كردهاند و مراقبان كودكان كگه بچگههگا را در محگيرهگاي

محافظ» شناخته ميشگوند كگه از بگروز رفتارهگاي مشگکل در

 .)Miller,بگگا

جوانان جلوگيري ميكند .هيرشي بيان كرد كگه بگه هگر حگال،

عموميت بخشيدن به نقش نگهبان و نگهدارنده ،ما درمگيیگابيم

مشاركت در بسياري از فعاليتهاي مرسگوم ،ممکگن اسگت بگا

چنانچه هيچ یگک از ایگن چهگرههگاي مقتگدر حاضگر نباشگند،

انجام كنشهاي انحرافي بيارتبار باشد .بنابر گفتۀ هيرشي این

Osgood,

فعاليتها شامل تلویزیون ،تفریحات و كار اطراف منزل است.

عمگگومي از نزدیگگک نگگگاه مگگيكننگگد

(2009: 280

موقعيت بيشتري براي انحراف بگه وجگود مگيآیگد (
.)1996: 460

عالوه بگر ایگن ،آنچگه هيرشگي ،فعاليگتهگاي اوقگات فراغگت

مدیر :درنهایت ،مدیران ،مکگانهگاي خگاص را مشگاهده و

مينامد ،ازقبيل زمان راهرفتن با دوستان و راننگدگي بگا ماشگين

نظارت مي كنند؛ مانند صاحب مغازهاي كه دوربينهاي نظارتي

در اطراف ،در الگوي نظگري او بگهطگور مثبتگي بگه رفتارهگاي

ن ب یا مالگک آپارتمگاني كگه قفگل درهگا را بگهروز مگيكنگد

انحرافي مربور هستند .به این فعاليتهگا «عوامگل پرمخگاطره»

(.)Miller, 2009: 280

گفته ميشود.
نظریهپردازان فعاليتهاي روزمره با این استدالل كگه رونگد

ارتباط نظریۀ فعالیتهای روزمره با نظریۀ کنترل اجتماعی و

افزایش نرخ جرم و جنایت به پراكندگي بستر فعاليتهاي دور

یادگیری اجتمااعی و کاربسات ن در بررسای رفتارهاای

از خانواده و افزایشیافتن زمان گذراندهشده با هماالن ،بهویگژه

انحرافی
نظریۀ فعاليتهاي روزمره به نوعي با نظریگۀ كنتگرل اجتمگاعي
هيرشي و نظریگۀ یگادگيري اجتمگاعي مگرتبر اسگت .درواقگع،
گفتني است نظریۀ فعاليتهاي روزمره با گسترشدادن مفگاهيم
این دو نظریه در كنار بررسي قربانيشگدن و قربانيگان جگراچم،
قابليت بررسي رفتارهگاي انحرافگي را نيگز پيگدا كگرده اسگت.
درادامه ،ارتبار این نظریهها با یکدیگر بيان خواهد شد.

در فعاليگگتهگگاي نظگگارتنشگگده مگگرتبر اسگگت ،نظریگگۀ كنتگگرل
اجتمگگاعي را گسگگترش دادنگگد .فلسگگون بگگراي ارتبگگاردادن و
یکگيكگردن رویکگرد فعاليگتهگاي روزمگره بگا نظریگۀ كنتگگرل
اجتماعي هيرشي ،با گسترش دادن مفهوم نگهبان توانمند ،چهار
عن ر نظریۀ پيوند اجتماعي هيرشي را ،كگه شگامل پيوسگتگي،
التزام ،مشغوليت و اعتقاد است ،در یگک مفهگوم «نگهگداري»6
خالصه كرد .نظریۀ فلسون مبني بر اینکه یک شگخص ممکگن
است با حضورش در یک مکان ،شخص متخلگف را من گرف

نظریۀ كنترل اجتماعي هيرشي بر اساس این ت ور است كه

كند یا اینکه ممکن است به دليل رابطهاش بگا شگخص مجگرم،

پيوند اجتماعي ،شخص را با جامعه ارتبار ميدهد .این پيوند،

مانع تخلف او شود ،با نظریۀ كنترل اجتماعي و ایگن ایگده كگه

چهگگار عن گگر دارد :پيوسگگتگي ،التگگزام ،مشگگغوليت و اعتقگگاد

كنترل ،عن ر حياتي در روند نرخ جرم و جنایت است ،انطبا
(2014

 .)Miro,برحسب هر دو نظریۀ كنتگرل اجتمگاعي و

(حسينينثار و فيوضات .)641 :6934 ،بر اساس ایگن نظریگه ،رفتگار

دارد

انحرافي زماني رخ ميدهد كگه تعلقگات اشگخاص بگه جامعگۀ

فعاليتهاي روزمره ،زمان گذرانده شده با خگانواده بگه كگاهش

مرسوم (براي مثال تح يالت مدرسه ،والدین) ضعيف شود و

رفتارهاي انحرافي جوانان منجر ميشود .مشاهدر كاهش زماني

یا از بين برود .یکي از عناصر كليدي بگراي توسگعۀ تعلگ ،بگه
handle
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كه جوانان اوقاتشان را در خانوادهها و محير خانه ميگذراننگد

انحرافي ،موجب افزایش ریسک انحراف ميشود

و افزایش زماني كه در محير جوانان مگيگذراننگد ،بگهصگورت

)2010: 1006, 1007, 1011

شواهد كاهش كنترل اجتماعياي مشاهده مگيشگود كگه پگدر و
مادر بر جوانان اعمال ميكنند .همچنين كنش اجتمگاعي متقابگل
روزمگگره ،در خگگانواده بگگه ایگگن گگگرایش دارد كگگه سگگرپيچي از
هنجارهاي اجتماعي را محدود كنگد ،در حگالي كگه هگر یگک از
فرایندهاي اجتماعي كه نسبت زمان گذراندهشگده بگا همگاالن را
افزایش ميدهند ،ممکن است فرصت انحراف را افزایش دهنگد.
این دیدگاه موقعيتي به انحراف ،با بيانات هيرشي منطبگ ،اسگت؛
زیرا بر انگيزههایي براي انجام رفتارهاي انحرافي تمركز نميكند
و بيشتر بر فرصتهایي متمركز اسگت كگه در زنگدگي روزمگره،
براي انحراف فراهم ميشود (.)Barnes et al., 2006: 698-699
در چارچوب نظریگۀ یگادگيري اجتمگاعي نيگز ارتبگار بگين
تخلف و دوستان منحرف دیده شده است كه فگر

مگيكنگد

دوسگتان منحگگرف بگا انتقگگالدادن و تقویگتكگگردن هنجارهگگاي
انحرافي ،چشم پوشيدن و تشوی،كردن رفتگار هنجارشگکن ،در
جوانان اثر ميگذارند .جواناني كه اغلب اوقات فراغت خود را
با دوستانشان سپري ميكنند ،بهدليل اراچۀ راحگتتگر تخلگف و
تشوی ،بيشتر دوستان ،ریسک انحراف بيشتري دارند .همچنين
این دوستان بيشتر بگه صگورت الگوهگاي نقگش ،انتقگالدهنگدر
ارزشهاي انحرافي و مشو (پاداشدهندر) رفتار آنهگا عمگل
ميكنند .آگنيو استدالل كرده است از آنجگایي كگه بگه احتمگال
زیاد ،شخص از گروه تقليد خواهد كرد ،چنانچه روابر عاطفي
بهخوبي پرورش یابد ،دوسگتان منحگرف بيشگتر الگگوي نقگش
جذاب هستند .نظریۀ فعاليتهاي روزمره نيز تأكيد ميكند كگه
گذراندن زمان در فعاليتهاي روزمرر ساختنيافته با دوسگتان،
در نبود چهرههاي مقتدر ،ریسک انحراف را افزایش مگيدهگد؛
زیرا جوانان اغلب خودشان را در شرایطي ميیابند كه ریسگک
انحراف را افزایش ميدهد .نبود چهرههاي مقتدر ،سطح كنترل
اجتماعي را كاهش ميدهد؛ بنابراین فگر

مگيشگود افگزایش

مدتزماني كه جوانان با دوستان منحرف خود در فعاليتهگاي
روزمرر ساختنيافته ميگذرانند ،بهدليل نبود كنتگرل اجتمگاعي
عمگگلكگگردن دوسگگتان منحگگرف بگگهصگگورت الگوهگگاي نقگگش و
كمک كردن به مشروع كردن ،توجيگه كگردن و تأیيگد رفتارهگاي

.(Svensson,

بهطور كلي ،گفتني است موقعيتهایي كه به انحراف منجگر
ميشوند ،بهطور ویژه در فعاليتهگاي جامعگهپگذیري سگاخت
نيافته با هماالن و در نبود چهرههاي مقتدر رخ ميدهگد .نبگود
ساختار ،زمان در دسترس را بگراي انحگراف فگراهم مگيكنگد.
حضور هماالن ،مشاركت در كنشهاي انحرافي را آسانتر مي-
كند و به ترغيب بيشتر آنها منجر ميشود و نبگود چهگرههگاي
مقتدر ،پتانسيل پاسخهاي كنترل اجتماعي به انحراف را كاهش
ميدهد ()Osgood, 1996: 651؛ از ایگنرو ،گفتنگي اسگت دامنگۀ
نظریۀ فعاليتهاي روزمره به مجرماني نيز گسترده شگده اسگت
كه ميكوشند این نکته را تشریح كنند كه چگه چيگزي جگرم را
تسهيل ميكنگد .ازگگود ویلسگون و همکگاران پيشگنهاد كردنگد
جامعهپذیري بدون ساختار و بدون نظارت در ميان بزرگساالن
جوان (عمل عادي) انحراف را ممکن است افزایش دهد .ایگن
مسأله بهدليل نبود افگراد مسگلول ،كگاهش پاسگخهگاي كنترلگي
اجتماعي ،زمانهاي كنترل نشده در دسترس و افزایش احتمگال
پاداش براي رفتار مجرمانگه روي مگيدهگد؛ بنگابراین رهيافگت
فعاليتهاي عادي ،كه اساساً فقر شامل بزهدیگدگي مگيشگود،
اینک نظریگۀ جگرمزایگي نيگز هسگت

(ویليگامز و مگکشگي:6927 ،

811؛.)Miller, 2013: 393
فرضیههای پژوهش
 رفتارهگگاي انحرافگگي ،تگگابع مثبتگگي از «شگگدت پيوسگگتگي بگگهدوستان منحرف» است.
 رفتارهگگاي انحرافگگي ،تگگابع مثبتگگي از «ميگگزان فعاليگگتهگگايساختنيافته» است.
 رفتارهاي انحرافگي ،تگابعي منفگي از «ميگزان فعاليگتهگايساختیافته» است.
 رفتارهاي انحرافي ،تابعي منفي از «ميزان پيونگد اجتمگاعي»است.
 رفتارهاي انحرافي ،تابعي منفي از «ميزان گذرانگدن اوقگاتفراغت با خانواده» اسگت؛ در صگورتي كگه «ميگزان گذرانگدن
اوقات فراغت به تنهایي» در وقوع رفتارهگاي انحرافگي افگراد
تأثيري ندارد.

كاربست تجربي نظریۀ فعاليتهاي روزمره در بررسي رفتارهاي انحرافي دانشجویان

 رفتارهاي انحرافي ،تابعي منفي از «ميزان حضور چهرههايمقتدر» است.

3

درنهایت  939پرسشنامه تجزیه و تحليل شد.
همچنين به دليل شرایر ناهمگن و نامتجانس جامعۀ آمگاري
در ایگگن پگگژوهش ،روش نمونگگهگيگگري ،نمونگگهگيگگري طبقگگهاي

روش بررسی
این پژوهش ،پيمایشي و از نوع مقطعي است .واحد تحليل در
این پژوهش فرد (دانشگجو) و تحليگل در سگطح خگرد اسگت.
دادههاي پژوهش با پرسشنامه جمعآوري شده است .جمعيگت
آماري ،شامل كليّۀ دانشجویان دانشگاه مازندران اسگت كگه در
سال تح يلي  6939-31مشغول به تح يل بودهاند .بر اساس
آمار بهدست آمده از ادارر آموزش این دانشگگاه ،جمعيگت كگل
دانشگجویان  66966نفگر ( 6442دختگگر و  1973پسگر) اسگگت.
حجم نمونه نيز بر اساس جگدول تعيگين حجگم نمونگۀ دواس
تعيين شده اسگت .در ایگن جگدول ،فهرسگتي از حجگم نمونگۀ
مقتضي برحسب درجات مختلفي از دقگت آورده شگده اسگت
(دواس .)62 :6923 ،بر اساس این جدول ،حجم نمونۀ الزم براي
تعميم به جمعيت پگژوهش ،برحسگب خطگاي نمونگهگيگري 1
درصد 144 ،دانشجو است .با توجه به احتمال مخدوششگدن
پرسشنامهها دراثر پاسخ ندادن ،الگوي یکنواختي در پاسخدهي،
پاسگگخهگگاي نگگامربور ،گگگمشگگدن پرسش گنامه و غيگگره و بگگراي
جلوگيري از كاهش حجم نمونگه ،درمجمگوع  184پرسشگنامه
توزیع شگد .پگس از كنارگذاشگتن پرسشگنامههگاي مخگدوش،

متناسب با حجگم اسگت .مطگاب ،نمونگهگيگري متناسگب ،ابتگدا
دانشگاه بر اسگاس مقولگۀ جگنس (دختگر و پسگر) و دانشگکده
(علوم انساني و اجتماعي ،علوم اقت ادي و اداري ،علوم پایگه،
فني و مهندسي ،علوم ریاضي ،حقو و علوم سياسي ،شيمي،
هنر و معماري ،الهيات و معارف اسالمي ،تربيت بدني و علوم
ورزشي) به  84طبقۀ ناهمپوش ( )01x2=20تقسگيم؛ سگپس
با مشخصكردن سهم دانشگجویان هگر دانشگکده و هگر گگروه
جنسيتي ،پرسشنامهها به صورت ت گادفي و در فاصگلۀ زمگاني
بين كالسها در ميان دانشجویان توزیع شدهاند.
براي تجزیه و تحليل اطالعات جمعآوريشده بگا اسگتفاده
از نگگرمافگگزار  Spssاز روشهگگاي آمگگاري توصگگيفي و نيگگز
رگرسيون چندگانه استفاده شده است .طراحي پرسشنامه نيز بر
اساس چارچوب نظري و فرضيههاي پژوهش ،انجام و اعتبگار
پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار محتوا و اعتبار سازه تعيگين
شده است .همچنين بگراي سگنجش پایگایي ابگزار پگژوهش از
ضریب آلفاي كرونباخ استفاده شده است .نتای سنجش پایایي
مقياسهاي پژوهش در جدول زیر نشان داده ميشوند:

جدول  -1نتایج لفای کرونباخ مقیاسهای پژوهش
متغیر

تعداد گویهها

انحراف استاندارد

میزان لفای کرونباخ

شدت پيوستگي به دوستان منحرف

7/83

66

4/62

فعاليتهاي ساختنيافته

1/49

1

4/62

فعاليتهاي ساختیافته

9/66

1

4/66

گذراندن اوقات فراغت به تنهایي

9/32

6

4/18

پيوند اجتماعي

7/61

69

4/29

گذراندن اوقات فراغت با خانواده

9/99

1

4/62

حضور چهرر مقتدر

7/13

6

4/22

رفتارهاي انحرافي

6/96

84

4/24

تصریح مفاهیم و سنجش متغیرها
در فرضيههاي پژوهش از هشت مفهوم اصلي زیر استفاده شده

رفتارهاي انحرافي :6دربارر رفتارهاي انحرافي ،تعریفهگاي
متعددي وجود دارد و تعریف مشخص و دقيقي براي آن بيگان

است:
Deviant Behaviors
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نشگگده اسگگت .گيگگدنز ،كگگ روي را نگگاهمنوایي بگگا مجموعگگه

استفاده شده است كه براي سنجش رفتارهاي انحرافي تگدوین

هنجارهاي معيني تعریف ميكند كه شمار زیادي از افراد یگک

كردهاند .عليوردينيا و یونسي براي سنجش رفتارهاي انحرافي

اجتماع یا جامعه پذیرفتهاند (گيدنز .)831 :6927 ،بگر اسگاس

چهگگار عامگگل «م گگرف مگگواد مخگگدر ،مشگگروبات الکلگگي،

تعریف داچرهالمعارف علوم اجتمگاعي ،رفتارهگاي انحرافگي بگه

روانگردانها و انحراف جنسي»« ،ونداليسم و سرقت»« ،تقلب»

مثابه یکي از آسيبهاي اجتماعي است كه از فرد سر ميزنگد،

و «پرخاشگگگري» را در قالگگب  86گویگگه مطگگرح كگگردهانگگد

كاركرد وي را مختل ميكنگد و بگهتبگع آن كگاركرد خگانواده و

(عليوردينيا و یونسي .)17 :6931 ،گفتني است در پژوهش حاضر،

جامعه را تحت شعاع قرار ميدهگد (سگاروخاني .)6964 ،در ایگن

یکي از گویههاي مربور به انحراف جنسگي (گویگۀ رفگتن بگه

پژوهش ،براي سنجش عملي مفهگوم رفتارهگاي انحرافگي ،كگه

مهمانيهاي دوستانه (غيرخگانوادگي)) بگهدليگل همپوشگاني بگا

متغير وابسته است ،از مقياس عليگوردينيگا و یونسگي ()6931

مقياس فعاليتهاي ساختنيافته حذف شده است.

جدول  -2مقیاسهای سنجش متغیر وابستۀ رفتارهای انحرافی (عليوردينيا و یونسي)6931 ،
متغیر وابسته

ابعاد
م رف مواد
مخدر،
روانگردان و
الکل
ونداليسم

گویه
در  94روز گذشته پيش آمده است كه سيگار كشيدهام.
در  94روز گذشته پيش آمده است كه قليان كشيدهام.
تا به حال پيش آمده است مواد مخدر (تریا  ،هروچين ،حشيش و  )...م رف كرده باشم.
تا به حال پيش آمده است مشروبات الکلي (شراب ،آبجو ،ویسکي ،ودكا و ...م رف كرده باشم.
تا به حال پيش آمده است مواد مخدر ،مشروب یا روانگردان به دیگران فروختهام.
تا به حال پيش آمده است به وسایل دانشگاه آسيب رساندهام.
تا به حال پيش آمده است از عمد روي دیوارها ،صندليها ،اتوبوس و  ...نوشته یا نقاشي كردهام.
تا به حال پيش آمده است چيزي را بدون پرداخت پول از فروشگاه برداشتهام.

سرقت

تا به حال پيش آمده است بدون اجازر اطرافيانم پول یا وسيلههاي آنها را برداشتهام.
تا به حال پيش آمده است پول یا وسيلهاي قر

گرفته باشم و بهعمد آن را پس نداده باشم.

تا به حال پيش آمده است در تحقيقات علمي و تکاليف كالسيام چند بار مطلبي را از كتاب ،مقاله ،سگایتهگاي
اینترنتي استفاده كردهام و به آن ارجاع ندادهام.
تقلب

تا به حال پيش آمده است به برگۀ امتحاني بغلدستيام نگاه كنم.
تا به حال پيش آمده است سر جلسۀ امتحان از روشهایي استفاده كردهام (مانند همراه داشگتن جگوابهگا ،برگگۀ
كاغذ ،استفاده از تلفن همراه یا هندزفري ،عو

كردن برگۀ امتحان).

رفتارهاي انحرافي

تا به حال پيش آمده است نسبت به اطرافيانم فحاشي كردهام.
پرخاشگري

تا به حال پيش آمده است با هماتاقيها و همدانشگاهيهایم درگيري فيزیکي داشتهام.
تا به حال پيش آمده است با والدین خود درگيري جدي داشتهام.
تا به حال پيش آمده است كسي را به كتکزدن تهدید كردهام.

انحراف
جنسي

تا به حال پيش آمده است (بدون ازدواج) رابطۀ جنسي با جنس مخالف داشته باشم.
تا به حال پيش آمده است رابطۀ جنسي با همجنس خود داشته باشم.

شدت پيوستگي با دوستان بزهکار :بر اساس نظریگۀ پيونگد

محسوب ميشود ،افراد به این علت كگ رفتگار مگيشگوند كگه

افتراقگگي سگگاترلند ،كگگه جگگزء نظریگگههگگاي یگگادگيري اجتمگگاعي

تعگگداد ارتبگگارهگگاي انحرافگگي آنگگان بگگيش از ارتبگگارهگگاي
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غيرانحرافيشان است .این تفاوت تعامل افگراد بگا كسگاني كگه

پيوستگي شما به دوستاني كه رفتارهاي زیر را انجام مگيدهنگد

ایدههاي ك رفتارانه دارند ،نسگبت بگه افگرادي كگه ایگدههگاي

چقگگدر اسگگت » و بگگراي پاسگگخ ایگگن پرسگگش ،شگگش بعگگد از

همنوایانه دارند (یعني ارتبگار بيشگتر آنگان بگا كگ رفتگاران یگا

رفتارهاي انحرافي (م رف مواد مخگدر ،روانگگردان و الکگل،

ایدههاي ك رفتگاري) علّگت اصگلي كگ رفتگاري آنهگا اسگت

ونداليسم ،سرقت ،تقلگب ،پرخاشگگري ،انحگراف جنسگي) در

(صدی ،سروستاني .)12 :6926 ،در پژوهش حاضر ،این متغير

قالب  66گویه آورده شده است .پاسخهاي این گویهها نيز بگر

بگگهدليگگل همپوشگگاني نظریگگۀ یگگادگيري اجتمگگاعي بگگا نظریگگۀ

مبناي طيف ليکرت در  1طيف «هرگز چنگين دوسگتي نگدارم،

فعاليتهاي روزمره بررسي شده است .بگر اسگاس ایگن ،بگراي

كم ،تا حدودي ،زیاد و بسيار زیاد» در نظر گرفته شده است.

سنجش این متغير از پاسخگویان پرسيده شگده اسگت «شگدت
جدول  -3مقیاسهای سنجش متغیر شدت پیوستگی
متغیر
مستقل

ابعاد
م رف
مواد ،روانگردان
و الکل

شدت پيوستگي با دوستان بزهکار

ونداليسم
سرقت

گویاه
دوستاني كه سيگار یا قليان م رف ميكنند.
دوستاني كه مواد مخدر (تریا  ،هروچين ،حشيش و  )...یا روانگردان م رف ميكنند.
دوستاني كه مشروبات الکلي (شراب ،آبجو ،ویسکي ،ودكا و  )...م رف ميكنند.
دوستاني كه به وسایل دانشگاه آسيب ميزنند و یا روي دیوارها ،صگندليهگا و  ...مگينویسگند یگا نقاشگي
ميكنند.
دوستاني كه پول یا وسایل اطرافيان را بدون اجازه از آنها برميدارند.
دوستاني كه از كتاب ،مقاله سایتهاي اینترنتي در انجام تحقيقات علمي و تکاليف كالسگي بگدون ارجگاع

تقلب

(رفرنس) دادن به آنها استفاده ميكنند.
دوستاني كه در سر جلسۀ امتحان تقلب ميكنند.

پرخاشگري
انحراف
جنسي

دوستاني كه نسبت به اطرافيان فحاشي ميكنند یا دیگران را به كتکزدن تهدید ميكنند.
دوستاني كه درگيري فيزیکي با هماتاقيها و یا هم دانشگاهيها دارند.
دوستاني كه رابطۀ جنسي با جنس مخالف بدون ازدواج با او دارند.
دوستاني كه رابطۀ جنسي با همجنس خود دارند.

فعاليتهاي ساختنيافتگه 6و سگاختیافتگه :8فعاليگتهگاي

راحتتر ميكند .فعاليتهاي ساختنيافتگه ،كگه هگيچ دسگتور

ساخت نيافته بگه فعاليگتهگایي گفتگه مگيشگوند كگه افگراد در

كاري براي چگونگي سپريشگدن زمگان ندارنگد ،بگه دو دليگل

موقعيتهایي بدون حضور چهره هاي مقتدر و در زمان گذران

بيشتر به انحراف منجر ميشوند .اوالً ،احتماالً فعاليتهایي كگه

اوقات با دوستانشان انجام ميدهنگد و درمقابگل ،فعاليگتهگاي

سگگاختیافتگگه هسگگتند ،ممک گن اسگگت برخگگي اشگگخاص را در

ساختیافته به فعاليگتهگایي گفتگه مگيشگود كگه در حضگور

نقشهایي قرار دهند كه مسلوليت كنترل اجتماعي را به عهگده

چهرههاي مقتدر انجام ميگيرند .در بسياري از پژوهشها گفته

ميگيرند .دوماً ،فعاليتهاي ساختیافته ،فرصتهگاي كمتگري

ميشود بودن با هماالن و قرارگرفتن در موقعيتهگاي بگالقوه،

را براي انحراف عرضه ميكنند .بگهطگور مشگخص ،یگک فگرد

انجام رفتارهاي انحرافي را افزایش مي دهگد و وقگوع جگرم را

بدون حگداقل یگک فرصگت بگراي انجگام رفتگار انحرافگي ،در
كنشهاي انحرافي نمي تواند مشاركت كند .به هر حگال ،گفتگه

Unstructured activities
structured activities

1
2

نميشود كگه گذرانگدن زمگان در فعاليگتهگاي سگاختیافتگه،
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انحراف را كاهش ميدهد .همانگونه كه هيرشي مطگرح كگرده

نگهداشتن شخص از خانه در سگاعتهگاي پایگاني و غيگره بگه

است ،مشاركت در فعاليتهاي ساختیافته ،ممکگن اسگت بگه

جامعهپذیري نظارت نشده و ساختنيافتهتگر منجگر مگي شگوند

همان اندازه كه موجب كاهش مدتزمان گذراندهشده در سایر

(et al., 1996: 619-639

 .)Osgoodبگراي سگنجش عملگي ایگن

فعاليتهاي مناسب براي انحراف ميشود ،به همان راحتي نيگز

مفاهيم ،پن گویه براي فعاليتهاي ساختنيافته و پگن گویگه

موجب افزایش آن شود .زمان فعاليتهاي ساختیافته ممکگن

نيز براي فعاليتهاي ساختیافته طراحي و استفاده شده است.

است دور از كارهاي كمخطري همچون تماشاي تلویزیگون یگا

پاسخهاي این گویهها نيز بر مبناي طيگف ليکگرت در  1طيگف

انجام كارهگاي خانگه گذرانگده شگود كگه در وقگوع رفتارهگاي

«هرگز ،بهندرت ،برخي اوقات ،اغلب اوقات و هميشه» در نظر

انحرافي تأثيري ندارد .فعاليتهاي اوقات فراغت ساختیافتگه

گرفته شده است .گفتني است شگاخصسگازي و تگدوین ایگن

از قبيل مشاركت در كلوبها (باشگاهها) یا ورزشها ،بهطگور

گویهها بر اساس پژوهشهاي تجربگي پيشگين (

بالقوه منابعي را فراهم ميكنند كه انحراف را امکانپذیر كننگد

)Osgood, 1996; Y.Sun & ongazel, 2008 & Barnes et al., 2006

و بگگهطگگور غيرمسگگتقيم بگگا توسگگعۀ شگگبکههگگاي دوسگگتي ،دور

انجام شده است.

;Miller, 2013

جدول  -4مقیاسهای سنجش متغیرهای فعالیتهای ساختنیافته ،فعالیتهای ساختیافته
متغیر مستقل

گویاه
دوستانم را در فضاهاي غيررسمي (غير از محير درس و دانشگاه) مالقات ميكنم.
با دوستانم براي تفریح و سرگرمي به خيابان ميروم.

فعاليتهاي ساختنيافته

با دوستانم به سينما ميروم.
با دوستانم به پارتي و یا مهمانيهاي دوستانه (غيرخانوادگي) ميروم
بر سر قرارهاي عاشقانه ميروم.
در انجمنهاي علمي (همایشها ،كنفرانسها) فعاليت ميكنم.

فعاليتهاي ساختیافته

در انجمنهاي ادبي ( كالسهاي داستان نویس و شعر و  )...فعاليت ميكنم.
در انجمنهاي مذهبي (هيلتهاي مذهبي ،مساجد و  )...فعاليت ميكنم.
در تشکلهاي سياسي (انجمن اسالمي ،بسي و  )...فعاليت ميكنم.
در فعاليتهاي ورزشي مشاركت ميكنم.

گذراندن اوقات فراغت به تنهایي :6منظور از متغير گذراندن

درسي در طگول یگک هفتگه» بگهصگورت یکگي از گویگههگاي

اوقات فراغت بهتنهایي ،فعاليتهایي است كه بهتنهگایي انجگام

گذراندن اوقات فراغت بگه تنهگایي ایگن پرسگش مطگرح شگد:

ميشود و ت ور ميشود تأثيري در وقوع رفتارهگاي انحرافگي

«معموالً در طول هفته چند سگاعت را صگرف انجگام تکگاليف

ندارد .براي سنجش عملي این مفهوم از  6گویه استفاده شگده

درسي ميكنيد » و پاسخها بر مبناي طيف ليکرت در  1طيگف

است .پاسخهاي این گویهها نيز بر مبناي طيگف ليکگرت در 1

«كمتگگر از یگگک سگگاعت ،یکگگي دو سگگاعت 9-1 ،سگگاعت3-7 ،

طيف «هرگز ،به ندرت ،برخي اوقات ،اغلب اوقات و هميشگه»

ساعت 64 ،ساعت و بيشتر» آورده شده است.

در نظر گرفته شده است .گفتني است براي سنجش «تکگاليف

Leisure time alone

1
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جدول  -5مقیاسهای سنجش متغیر گذراندن اوقات فراغت به تنهایی
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داشته باشند ،كمتر اتفا ميافتد درگير كگنشهگایي شگوند كگه
جایگاهشان را به مخاطره مياندازد

متغیر مستقل

گویاه

گذراندن اوقگات
فراغت به تنهایي

كارهاي هنري یا كارهاي دستي انجام ميدهم.
به خرید ميروم.
تلویزیون تماشا ميكنم.
زمان استراحت خود را بهتنهایي ميگذرانم.
روزنامه ،كتاب یا مجله مطالعه ميكنم.
زمان زیادي را در فضاي مجازي ميگذرانم.
معموالً در طول هفتگه چنگد سگاعت را صگرف انجگام
تکاليف درسي ميكنيد

پيوند اجتماعي :نظریۀ هيرشي بر ایگن ایگده تکيگه دارد كگه

(حسينينثار و فيوضات:6934 ،

 .)641براي سنجش این مفهوم نيز دركگل ،از  6گویگه اسگتفاده
شده است .پاسخ گویههاي این دو بعد بر مبناي طيف ليکگرت
و در  1طيف «كامالً مخالف ،مخالف ،نظري نگدارم ،موافگ ،و
كامالً مواف »،آورده شده است.
جدول  -6مقیاسهای سنجش متغیر پیوند اجتماعی
متغیر
مستقل

عناصر

ابعاد

معرف

پيوند موجود ميان هر فرد و جامعۀ او ،تفاوتهگاي موجگود را
در زمينۀ پيروي یا سرپيچي افگراد از ارزشهگا و قواعگد كلگي
جامعگگه پدیگگد مگگيآورد (وایگگت و هينگگز .)947 :6938 ،بگگدون ایگگن
پيوندهاي اجتماعي و بدون حساسيت نسبت به منافع دیگران،
فرد آزادانه مرتکب فعاليتهاي انحرافي ميشود

(حسگيني نثگار و

فيوضات .)641-641 :6934 ،در پژوهش حاضر ،بهدليل همپوشاني

پيوستگي

نظریۀ پيوند اجتماعي با نظریۀ فعاليتهاي روزمره ،ایگن متغيگر

پيوستگي
به
خانواده

بررسي شده است .بهدليگل همپوشگاني عن گر سگوم بگا متغيگر
مشگگاركت در فعاليگگتهگگاي سگگاختیافتگگه و سگگاختنيافتگگه و
ارتبار نداشتن عن ر چهارم با نظریۀ فعاليتهگاي روزمگره ،در
این پژوهش ،مفهوم پيوند اجتماعي در دو بعگد پيوسگتگي بگه
خگگانواده و التگگزام تح گگيلي بررسگگي مگگيشگگود .پيوسگگتگي بگگه
خانواده :6ميزان پيوندي است كه فرد با دیگر افراد مهم برقگرار

پيونگگگگد
اجتماعي
تالش
دانشگاهي

كگگرده اسگگت (عليگگوردينيگگا .)691 :6938 ،پگگذیرش هنجارهگگاي
اجتماعي و گسترش آگاهي اجتمگاعي ،مبتنگي بگر وابسگتگي و

ادامۀ
تح يل

همچنين تحت مراقبت قرارگرفتن از سوي انسگانهگاي دیگگر
است (حسينينثار و فيوضگات .)641 :6934 ،دركگل 6 ،گویگه بگراي
سنجش و اندازهگيري پيوستگي به خانواده در نظر گرفته شگده
است .التزام تح يلي :8التزام به معنگاي صگرف شگدن وقگت و

التزام

التزام
تح يلي

اهميتدادن
به تح يل

انردي فرد در فعاليتهایي مانند تح يل در مدرسه و راههگا و
هدفهاي گوناگون ،اعم از متعارف

و غيرمتعارف است (وایگت

و هينز .)947 :6938 ،اگر افگراد بگه جامعگۀ مرسگوم ،تعهگد قگوي
Attachment
Commitment

1
2

حضور در
كالس

گویه
بگا اعضگاي خگگانوادهام
رابطگگگۀ صگگگميمانهاي
دارم.
هنگگگامي كگگه مشگگکلي
دارم دربگگگارر آن بگگگا
خگگانوادهام مگگيتگگوانم
صحبت كنم.
من دوست دارم ماننگد
والدینم باشم.
از بگگگگودن در كنگگگگار
خانواده احساس لذت
ميكنم.
در خانگگگه احسگگگاس
تنهایي ميكنم.
از بگگگگودن در كنگگگگار
اعضگگگگاي خگگگگانواده،
خاطرات خوبي دارم.
من به اعضاي خانواده
خود افتخار ميكنم.
من در دانشگاه سخت
تالش ميكنم.
ادامگگگۀ تح گگگيل در
مراتگگب بگگاالتر بگگرایم
مهم است.
گگگرفتن نمگگرر خگگوب
برایم مهم است.
معمگگوالً زمگگاني كگگه
دروس دانشگگگگاهيام
سگگخت باشگگد ،آن را
رها ميكنم.
حضگگگور در كگگگالس
برایم مهم است.
آموزش صحيح بگرایم
مهم است.
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گذراندن اوقات فراغت با خانواده :6زمگان خگانواده ،زمگاني
است كگه بگين هگر دو والگدین و خگواهر و بگرادر جگوان ،در

اشخاصي است كه نقگش آنهگا در یگک موقعيگت ،مسگلوليت
اعمال كنترل اجتماعي در پاسخ بگه انحگراف را ایفگا مگيكنگد

فعاليگگتهگگاي هفتگگه تقسگگيم مگگيشگگود .گفتگگه مگگيشگگود زمگگان

(1996: 460

گذرانده شده با خانواده ،عامل محگافظي بگراي تگأثيرات منفگي

نيست و این اعمال كنتگرل ممکگن اسگت بگا آگگاهي یگافتن از

زمان گذراندهشده با هماالن ميشود ،بهگونهاي كه تگأثير زمگان

فعاليتهایي انجام شود كگه افگراد انجگام مگيدهنگد .همچنگين

گذراندهشده با هماالن در رفتارهاي انحرافي در سطوح بگاالي

چهرههاي مقتدر برحسب موقعيت متفاوت هستند .در پژوهش

گذران زمان با خانواده در مقایسه با سطوح پایين گذران زمگان

حاضر ،خانواده به صورت چهرر مقتدر مطرح مگيشگود .بگراي

.)Barnes, 2006: 699-

سنجش این متغير از  6استفاده شده و پاسخ ایگن گویگههگا بگر

براي سنجش این متغير از  1گویه استفاده شده و پاسخهگا نيگز

مبناي طيف ليکرت در پن سطح «بسيار كم ،كم ،تا حگدودي،

در طيف ليکرت و در  1طيف «هرگز ،بهندرت ،برخي اوقات،

زیاد ،بسيار زیاد» طراحي شده است.

با خگانواده كگاهش خواهگد یافگت

(701

 .)Osgood,حضور چهرههاي مقتدر لزوماً فيزیکگي

اغلب اوقات ،هميشه» در نظر گرفته شده است .مبناي سنجش
این متغير ،پژوهش بارنس و همکاران ( )2006بوده است.

جدول  -8مقیاسهای سنجش متغیر حضور چهرههای مقتدر
متغیر

جدول  -7مقیاسهای سنجش متغیر گذران اوقات فراغت با خانواده
متغیر

بعد

مستقل

خانوادر من از اینکه در چه روزهگایي از

گویه

مستقل

هفته كالس دارم ،اطالع دارند.

در یک سال گذشگته بگه همگراه والگدین در جشگنهگا و

خانوادر من از ساعات كالسهگاي مگن

مراسمهاي خانوادگي شركت كردم.

گذران اوقات
فراغگگگت بگگگا
خانواده

گویاه

اطالع دارند.

در یگگک سگگال گذشگگته روزهگگاي تعطيگگل را بگگا خگگانواده

حضگگگگگگور

گذراندهام و یا به همراه آنها (نه با دوستان) به مسگافرت

چهرههاي مقتدر

خا
نواده

رفتهام.

خانوادر من ميدانند من بگا چگه كسگاني
نشست و برخاست ميكنم.
خانوادر من ميدانند در طول هفتگه چگه
فعاليتهایي را انجام ميدهم.

در یک سال گذشته با خانواده به ق گد تفگریح كارهگایي

خانوادر من ميدانند هنگام بيگرون بگودن

انجام دادهایم و یا به مکانهایي رفتهایم.

از منزل كجا هستم.

در یک سال گذشته ،هنگگام بگودن در منگزل ،وعگدههگاي
غگگذایي (نهگگار و شگگام) را بگگا خگگانواده و در كنگگار آنهگگا

یافتههای پژوهش

خوردهام.

بر اسگاس یافتگههگاي پگژوهش 92/1 ،درصگد ( 616نفگر) از
حضور چهرههگاي مقتگدر :8منظگور از چهگرههگاي مقتگدر،

پاسخگویان ،پسر و  76/7درصگد (  818نفگر) از آنهگا دختگر

1

است .ميانگين سني پاسخگویان 86 ،سال است و دامنگۀ سگني

Family time
Presence of authority figures

2
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پاسخگویان از سن  62تا  96سال را در برميگيرد 38 .درصگد

 82/2درصگگد ( 669نفگگر) از دانشگگجویان در خوابگگگاه دولتگگي،

پاسخگویان ( 974نفر) در مقطع كارشناسي و  2درصگد آنهگا

 66/8درصد ( 11نفر) در منزل اجارهاي و  7/7درصد (87نفر)

( 99نفر) در مقطع كارشناسي ارشد مشغول به تح يل هستند.

از آنها در خوابگاه خ وصي سکونت دارند.

همچنين  22درصد آنها ( 917نفر) مجگرد 66 ،درصگد آنهگا

توزیع پاسخگویان برحسب ميزان رفتارهاي انحرافي

( 19نفگگر) متأهگگل و  6درصگگد ( 1نفگگر) طگگال گرفتگگه هسگگتند.

در این پژوهش براي ساختن متغير رفتارهاي انحرافي ،ابتدا

بيشترین فراواني محل سکونت دانشگجویان ،نگزد خگانواده بگا

ابعاد پن گانگۀ ایگن مقيگاس ،هگمارز و پگس از تركيگبشگدن،

 18/6درصد ( 846نفگر) و كمتگرین فراوانگي محگل سگکونت

رتبه بندي شده اند .نتای ایگن رتبگهبنگدي برحسگب جگنس در

دانشجویان ،نزد اقوام با  4/2درصد ( 9نفگر) اسگت .همچنگين

جدول زیر اراچه شدهاند.

جدول  -9توزیع فراوانی و درصدی متغیر رفتارهای انحرافی برحسب جنس
پسر

متغیر رفتارهای
انحرافی

دختر
درصد

تعداد

جمع کل
درصد

تعداد

درصد

تعداد

اصالً

7

1

96

61/9

19

64/3

كم

31

78/3

626

61/2

867

64/8

متوسر

98

86/8

84

2/9

18

69/8

زیاد

62

66/3

1

6/6

88

1/7

جمع

616

644

818

644

939

644

بر اساس جدول  2رفتارهاي انحرافگي بيشگتر پاسگخگویان،

دارند و ميزان رفتارهاي انحرافي پسران بيشتر از دختران است.

در سطح كگم ( 64/8درصگد) اسگت كگه در ایگن ميگان ،سگهم

نتای آزمون تفاوت ميانگين رفتارهاي انحرافي برحسب جنس

دانشجویان دختر  61/2درصد و سهم دانشگجویان پسگر 78/3

نيز نشان مي دهند ميانگين رفتارهاي انحرافي در بين پسگران و

درصد بوده است .ميگزان رفتارهگاي انحرافگي  69/8درصگد از

دختران بهطور معناداري تفاوت دارد و پسران بيشتر از دختران

پاسخگویان نيز در سطح متوسر قرار دارد كه سهم دانشجویان

درگير رفتارهاي انحرافي ميشوند.

پسر  86/8درصد و سهم دانشجویان دختر  2/9درصگد اسگت.
همچنين ميزان رفتارهاي انحرافي  1/7درصد از آنها در سطح

تحلیل رگرسیونی بارای تبیایم متغیار وابساته (رفتارهاای

زیاد است كه سهم دانشجویان دختر  6/6و سگهم دانشگجویان

انحرافی)

پسگگر  66/3درصگگد اسگگت .تنهگگا  64/3درصگگد از دانشگگجویان

در این پژوهش ،براي تبيگين اثگر متغيرهگاي مسگتقل ،از روش

هيچ گونه رفتار انحرافي انجام ندادهاند .در حالت كلي ،گفتنگي

رگرسيون چندگانۀ جبري (همزمان) استفاده شده است كگه در

است بيش از نيمي از پاسگخگویان ،رفتارهگاي انحرافگي كمگي

آن ،تمامي متغيرهاي مسگتقل پگژوهش (شگدت پيوسگتگي بگه
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دوستان منحگرف ،فعاليگتهگاي سگاخت نيافتگه ،فعاليگتهگاي

روش همزمان وارد معادله شدهاند .جدول شمارر  2مدل تگأثير

ساختیافته ،گذراندن اوقات فراغت بهتنهایي ،پيوند اجتماعي،

متغيرهاي مستقل را در رفتارهاي انحرافي نشان ميدهد.

گذراندن اوقات فراغت با خانواده و حضور چهگرر مقتگدر) بگا
جدول  -11مارههای تحلیل رگرسیون چندگانه برای تبییم رفتارهای انحرافی
همبستگی
متغیرها

B

Beta

T

sig

مرتباااۀ
صفر

شگگدت پيوسگگتگي بگگه دوسگگتان

مار هم خطی

تفكیكی

نیماااااه
تفكیكی

ضاااااریب
حاااااداقل
تحمل

تااااور
واریانس

4/99

4/11

64/43

4/44

4/13

4/11

4/92

4/67

6/942

فعاليتهاي ساختنيافته

9/22

4/89

1/14

4/44

4/16

4/87

4/846

4/61

6/96

فعاليتهاي ساختیافته

-4/47

-4/441

-4/43

4/38

-4/448

-4/441

-4/441

4/27

6/61

گذراندن اوقات فراغت به تنهایي

4/61

4/443

4/88

4/28

4/69

4/46

4/443

4/28

6/86

پيوند اجتماعي

-4/66

-4/474

-6/82

4/846

-4/81

-4/47

-4/13

4/76

6/16

گذراندن اوقات فراغت با خانواده

-6/89

-4/479

-6/96

4/67

-4/66

-4/46

-4/419

4/66

6/141

حضور چهرر مقتدر

-6/89

-4/68

-8/64

4/446

-4/91

-4/69

-4/641

4/64

6/16

منحرف

ضریب همبستگي چندگانه
4/17

4/11

ضریب تعيين
4/18

ضریب تعيين تعدیلشده
18/41

F

سطح معناداري

4/44

بر اساس جدول مذكور ،ضریب همبسگتگي چندگانگه ()R

ضریب تعدیل ،معادل  93/1محاسبه شده است كه در سگطوح

متغيرهاي مستقل با وابسته معادل  4/71محاسبه شده است كگه

بسيار باالي آماري معنادار ( )sig=4/44است؛ یعني متغيرهاي

نشان ميدهد از بين متغيرهاي فعاليتهاي روزمره ،سگه متغيگر

مستقل ،متغير وابسته را در جامعۀ آماري پيشبيني كردهاند .در

شدت پيوستگي به دوستان بزهکار ،فعاليتهاي ساختنيافته و

ميان عوامل معنادار تبيين كنندر رفتارهاي انحرافي ،متغير شدت

حضور چهرر مقتدر به طگور همزمگان بگا رفتارهگاي انحرافگي،

پيوسگگتگي بگگه دوسگگتان منحگگرف (بتگگا = )4/11قگگويتگگرین

ارتبار و همبستگي دارند .ضریب تعيين ( )R2نشگان مگيدهگد

پيشبينيكنندر رفتارهاي انحرافي است .بعگد از آن بگهترتيگب،

 11درصد تغييرات رفتارهاي انحرافي در ميان دانشگجویان بگا

متغيرهاي فعاليتهگاي سگاخت نيافتگه (بتگا = )4/89و حضگور

مدل رگرسيوني مذكور تبيين ميشود و  17درصد بگاقيمانگده

چهگگرر مقتگگدر (بتگگا = )4/68بيشگگترین تگگأثير را در پگگيشبينگگي

به عوامل دیگري متعلگ ،اسگت كگه در ایگن پگژوهش بررسگي

رفتارهاي انحرافي دارند.

نشدهاند .نسبت  Fمشاهدهشگده ،مبنگي بگر آزمگون معنگيداري
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تحلیل رگرسیون چندگاناه بارای تبیایم ابعااد رفتارهاای

تبيين ابعاد رفتارهاي انحرافگي بگر اسگاس روش جبگري اراچگه

انحرافی

ميدهند.

دادههاي جدول  64نتای تحليل رگرسيوني چندگانگه را بگراي
جدول  -11مارههای تحلیل رگرسیون چندگانه برای تبییم ابعاد رفتارهای انحرافی
ضریب

ابعاد متغیر

متغیرهای مستقل

وابسته

همبستگی
چندگانه

ضریب

مقدار

تعییم

F

Sig

شگگدت پيوسگگتگي بگگه دوسگگتان
م گگگرف مگگگواد
مخگگگگگگگگگگدر،
روانگگگگگگردان و
الکل

منحرف
فعاليتهاي ساختنيافته
پيوند اجتماعي

4/11

4/94

89/6

4/44

گذرانگگدن اوقگگات فراغگگت بگگا
خانواده
حضور چهرر مقتدر
شگگدت پيوسگگتگي بگگه دوسگگتان
منحرف

ونداليسم

پيوند اجتماعي

4/91

4/66

6/16

4/44

گذرانگگدن اوقگگات فراغگگت بگگا
خانواده
سرقت

شگگدت پيوسگگتگي بگگه دوسگگتان
منحرف

4/86

4/46

1/17

4/44

شگگدت پيوسگگتگي بگگه دوسگگتان
تقلب

منحرف
فعاليتهاي ساختنيافته

4/19

4/82

86/3

4/44

حضور چهره مقتدر
شگگدت پيوسگگتگي بگگه دوسگگتان
منحرف
پرخاشگري

فعاليتهاي ساختنيافته
گذرانگگدن اوقگگات فراغگگت بگگا

4/19

4/82

86/3

4/44

خانواده
حضور چهرر مقتدر
شگگدت پيوسگگتگي بگگه دوسگگتان
منحرف
انحراف جنسي

فعاليتهاي ساختنيافته

4/92

گذرانگگدن اوقگگات فراغگگت بگگا
خانواده

دادههاي جدول و مقایسۀ ابعاد رفتارهاي انحرافي نيز نشان

4/61

3/68

4/44

B

Beta

T

sig

4/419

4/98

7/79

4/44

4/78

4/66

9/76

4/44

4/41

4/432

6/23

4/41

-4/24

-4/62

-9/69

4/44

-4/18

-4/631

-9/23

4/44

4/419

4/86

1/46

4/44

-4/47

-4/61

8/78

4/443

4/11

4/64

6/34

4/41

4/486

4/68

8/66

4/49

4/436

4/99

7/28

4/44

6/18

4/811

1/22

4/44

-4/16

-4/68

-8/14

4/46

4/73

4/96

7/99

4/44

6/48

4/86

1/94

4/44

-4/68

-4/68

-8/18

4/46

-4/94

-4/64

-8/49

4/41

4/412

4/94

1/73

4/44

4/96

4/66

8/41

4/41

-4/78

-4/61

-8/72

4/442

ميدهنگد متغيرهگاي مسگتقل بگا بعگد «م گرف مگواد مخگدر،
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روانگردان و الکل» بيشگتر از سگایر ابعگاد رفتارهگاي انحرافگي

فرضيۀ پژوهش نيز به شرح زیر است:

همبستگي دارند و این بعگد را بهتگر از سگایر ابعگاد رفتارهگاي

فرضيۀ شماره یک ،كه بر تأثير مستقيم شدت پيوسگتگي بگه

انحرافي توضيح ميدهند ،بگهگونگهاي كگه متغيرهگاي مسگتقل،

دوستان منحرف در رفتارهاي انحرافگي داللگت داشگت ،تأیيگد

بيشترین تغييرات متغير وابسته را در بعد «م رف مواد مخگدر،

شد .به عقيدر ساترلند ،افراد به این علّت ك رفتار ميشوند كگه

روانگردان و الکل» بگا ضگریب تعيگين  94درصگد پگيشبينگي

تعگگداد تمگگاسهگگاي انحرافگگي آنگگان بگگيش از تمگگاسهگگاي

كردهانگد .همچنگين گفتنگي اسگت متغيرهگاي مسگتقل بگا بعگد

غيرانحرافيشان است .افراد بگا همنشگيني بگا كسگاني منحگرف

«سرقت» كمتر از سگایر ابعگاد رفتارهگاي انحرافگي همبسگتگي

ميشوند كه حامل هنجارهگاي مجرمانگه هسگتند

(گيگدنز:6927 ،

دارند و كمترین تبيين براي تغييرات متغير وابسته را با ضگریب

 .)941به نظر ساترلند ،رفتار تبهکارانه بيشگتر درون گگروههگاي

تعيين  6درصد ،در این بعد انجام دادهاند.

نخستين ،بهویژه گروه هماالن فراگرفته ميشود .هرچه تمگاس
فرد با چنين افرادي زودتر آغاز شود (سن افراد) ،تکرار تماس

بحث و نتیجه

به دفعات بيشتر باشد (فراواني معاشرت) ،ارتبار نزدیگکتگر و

هدف اصلي پژوهش حاضر ،بررسي جامعهشناختي رفتارهگاي

عمي،تگر باشگد (عمگ ،معاشگرت) و مگدت ایگن معاشگرتهگا

انحرافي دانشجویان با استفاده از نظریۀ فعاليگتهگاي روزمگره

طوالنيتر باشد (مدتزمان معاشرت) به همان نسبت ،احتمگال

بوده است .براي دستيابي به این هدف ،رفتارهگاي انحرافگي از

مجرمشدن فرد بيشتر اسگت (حسگينينثگار و فيوضگات.)38 :6934 ،

منظر این نظریه بررسي و تبيين شده اند .براي سگنجش نظریگۀ

نتای بهدست آمده پس از تحليل نشان ميدهنگد متغيگر شگدت

فعاليت هاي روزمگره ،هفگت متغيگر در نظگر گرفتگه شگد و بگا

پيوسگگتگي بگگه دوسگگتان منحگرف ،عگگالوه بگگر تگگأثير مسگگتقيم و

درنظرگرفتن شش فرضيه ،هگر یگک از ایگن متغيرهگا بگهطگور

معناداري كه در رفتارهاي انحرافي دارد ،مهمترین و قويترین

جداگانه بررسي شدهاند .براي بررسي تأثير متغيرهگاي مسگتقل

متغير در پيشبيني رفتارهاي انحرافي دانشجویان است.

در رفتارهاي انحرافي ،از تحليل رگرسيوني چندگانۀ رفتارهاي

فرضيۀ شمارر دو ،كه بر تأثير مسگتقيم ميگزان فعاليگتهگاي

انحرافي و ابعاد آن استفاده شده است .تحليلهگاي رگرسگيوني

ساختنيافته در رفتارهاي انحرافي داللت داشگت ،تأیيگد شگد.

چندگانۀ رفتارهاي انحرافگي نشگان مگيدهنگد از هفگت متغيگر

ازگود و همکارانش بيان كردند فرصتهگاي انحگراف ممکگن

شدت پيوستگي به دوستان منحرف ،فعاليتهاي ساخت نيافته،

است بهطور خاص در جامعهپذیري غيررسمي و نظارتنشگده

فعاليتهاي ساختیافته ،گذراندن اوقگات فراغگت بگهتنهگایي،

با هماالن به وجود بياید .آنها همچنين بيان كردند با توجه بگه

پيوند اجتماعي ،گذراندن اوقات فراغت با خگانواده و حضگور

اینکه هيچ یک از چهره هاي مقتدر براي اعمال كنترل اجتماعي

چهرر مقتدر ،سه متغير مدّنظر (شگدت پيوسگتگي بگه دوسگتان

در پاسخ به انحراف ،حضور نگدارد ،چنگين موقعيگتهگایي بگا

منحرف ،فعاليتهاي سگاختنيافتگه و حضگور چهگرر مقتگدر)

هماالن ،بيشتر به وقوع انحراف منجر ميشگود (

Barnes et al.,

معنادار بودهاند و متغيرهاي مستقل ،بهطور همزمان  11درصگد
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 .)2006:تحقيقگگات تجربگگي پيشگگين

از تغييرات متغير رفتارهگاي انحرافگي را تبيگين كردنگد .نتگای

Barnes et al., 2006; Y.Sun & Longazel, 2008; Osgood et al.,

حاصل از تحليگلهگاي رگرسگيوني چندگانگۀ ابعگاد رفتارهگاي
انحرافي نيز نشان داده اند از ميان تمامي متغيرهاي واردشده در
مدل رگرسيوني« ،شدت پيوستگي به دوسگتان منحگرف» تنهگا
متغيري بوده است كه با تمام ابعاد رفتارهاي انحرافگي ،ارتبگار
مستقيم و معناداري داشته است .نتای حاصل از آزمگون شگش

& Miller, 2013

( ;Svensson, 2010

 )1996نيگگز رابطگگۀ مسگگتقيم و مثبتگگي ميگگان

فعاليتهاي ساختنيافته و رفتارهاي انحرافي نشان مگيدهنگد؛
بهعنوان مثال ،سونسون و ابرویتلگر ( )2010در پژوهشگي كگه
روي نمونه اي از جوانان سوچد و آلمان انجام دادنگد ،دریافتنگد
تأثير دوستان منحرف در تخلف ،مشرور به مدتزماني اسگت
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كه آنها در فعاليتهگاي روزمگرر سگاختنيافتگه مگيگذراننگد.

پژوهشها این فعاليتها ،رابطۀ معنادار بگا رفتارهگاي انحرافگي

درواقگگع ،دوسگگتان منحگگرف در جوانگگاني كگگه اغلگگب اوقگگات

نداشتند ( .)Y.Sun & Longazel, 2008نتای پژوهش حاضر نيگز

فراغتشان را در فعاليتهاي روزمرر ساختنيافته مگيگذراننگد،

هيچ رابطهاي را بين ميزان فعاليتهاي ساختیافته و رفتارهاي

تأثير بيشتري ميگذارنگد .ایگوانسگان و النگگزل ( )2006نيگز بگا

انحرافي بيان نمي كنند .نتای تجربي متنگاق

بگهدسگت آمگده،

آزمون نظریۀ فعاليتهاي روزمره در یکي از دانشگاهاي امریکگا

دربارر فعاليتهاي ساختیافته ،با بيانات هيرشي فهميدني هسگتند.

دریافتند ،دانشجویاني كه مدتزمان بيشتري را در فعاليگتهگاي

به اعتقاد هيرشي ،مشاركت در فعاليتهگاي سگاختیافتگه ممکگن

ساختیافته ميگذرانند ،احتمال بيشتري دارد مشگروب م گرف

است به همان اندازه كه موجب كاهش مدتزمان گذراندهشده در

كنند .بهعالوه اشخاص متعهد به سبک زندگياي كه فعاليتهاي

سایر فعاليتهایي شود ،كه براي انحراف مناسب هستند ،به همگان

ساختنيافته ،از قبيل پارتيرفتن را تأیيد ميكند ،بيشگتر احتمگال

راحتي نيز به افزایش آن منجر شود .زمان فعاليتهاي ساختیافتگه

دارد در رفتارهاي منفي مربور به م رف الکل درگير شوند .در

ممکن است فراتر از كارهاي كمخطر گذرانده شود .فعاليگتهگاي

حالت كلي ،نتای این پژوهشها نشان ميدهند دوستان منحرف

اوقات فراغگت سگاختیافتگه ازقبيگل مشگاركت در فعاليگتهگاي

تا حد زیادي ،بيشتر در پيگدایش جگرم درگيگر مگيشگوند ،اگگر

ورزشي ،بهطور بالقوه منابعي را ميتواند فراهم كند كه انحگراف را

جوانان مدتزمان زیگادي را در فعاليگتهگاي روزمگرر سگاخت

امکانپذیر كند و بهطگور غيرمسگتقيم بگا توسگعهدادن شگبکههگاي

نيافته بگذرانند .اشخاصي كگه مگدت بيشگتري را بگا دوستانشگان

دوستي ،دور نگهداشتن شخص از خانه در سگاعتهگاي پایگاني و

سپري ميكنند ،بيشتر در رفتارهاي انحرافي مشگاركت مگيكننگد.

غيره به جامعهپذیري نظارتنشده و ساختنيافتگهتگر منجگر شگود

گفته نميشود حضور هماالن ،شرر ضروري براي وقگوع رفتگار

(.)Osgood et al., 1996: 461

انحرافي است؛ اما گفته ميشود گذراندن زمان بيشتر با همگاالن،

فرضيۀ شمارر چهار نيز بر تأثير منفي ميزان پيوند اجتمگاعي

انگيزههگاي مگوقعيتي بيشگتر بگراي انجگام

در رفتارهاي انحرافي داللت داشت .این فرضيه در حالت كلي

رفتارهاي انحرافي قرار ميدهد و به نرخ بگاالتر انحگراف منجگر

تأیيد نشد؛ اما هنگامي كه متغيرهاي مستقل پگژوهش بگه طگور

ميشود (.)Osgood, 1996

جداگانه در هر یک از ابعاد رفتارهاي انحرافي بررسي شگدند،

شخص را در معر

فرضيۀ شمارر سه ،كه بگر تگأثير منفگي ميگزان فعاليگتهگاي

متغيگگر پيونگگد اجتمگگاعي در دو بعگگد «م گگرف مگگواد مخگگدر،

ساختیافته در رفتارهاي انحرافي داللت داشت ،تأیيد نشد .بر

روانگردان و الکل» و «ونداليسم» معنادار بود و تأیيگد شگد .بگر

اساس نظریۀ كنترل هيرشي و نظریۀ فعاليتهاي روزمره ت ور

اساس گفتۀ هيرشي ،زماني كه تعل ،یگک شگخص بگه جامعگه

ميشود مشگاركت در فعاليگتهگاي سگاختیافتگه بگه كگاهش

ضعيف شود ،احتمال دارد كنشهاي انحرافي رخ بدهند .رفتار

رفتارهاي انحرافي منجر ميشود .به اعتقگاد هيرشگي ،شخ گي

انحرافي زماني رخ ميدهد كگه تعلقگات اشگخاص بگه جامعگۀ

كه بيشتر درگير فعاليتهگاي رایگ اسگت ،زمگان كمگي بگراي

مرسوم (براي مثال تح يالت مدرسه ،والدین) ضعيف شود و

مشگاركت در كگنشهگاي مجرمانگه دارد (

Y.Sun & Longazel,

یا از بين برود (.)Barnes et al., 2006: 698

 .)2008: 555در پژوهشهاي پيشين ،نتای متناقضگي از وجگود

فرضيۀ شمارر پن بر این امر داللگت داشگت كگه گذرانگدن

رابطه بگين برخگي از فعاليگتهگاي سگاختیافتگه و رفتارهگاي

اوقات فراغت با خانواده ،تگأثير منفگي در رفتارهگاي انحرافگي

انحرافي به دسگت آمگده اسگت ،بگهگونگهاي كگه در برخگي از

دارد؛ در صورتي كه ميزان گذراندن اوقات فراغت بگه تنهگایي،

پژوهشهگا ،فعاليگتهگاي سگاختیافتگه ،رابطگۀ معنگاداري بگا

تأثيري در وقگوع رفتارهگاي انحرافگي نگدارد .بخگش اول ایگن

رفتارهاي انحرافي داشتند ( )Osgood et al., 1996و در برخي از

فرضيه یعني گذراندن اوقات فراغت با خانواده در حالت كلگي

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)76شماره سوم ،پایيز 6937
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تأیيد نشد؛ اما هنگامي كه متغيرهاي مستقل پگژوهش بگه طگور

فرضيۀ شمارر شش نيز ،كه بر تأثير منفي و معکوس حضور

جداگانه در هر یگک از ابعگاد شگشگانگۀ رفتارهگاي انحرافگي

چهرر مقتدر در رفتارهاي انحرافگي داللگت دارد ،تأیيگد نشگد.

بررسي شدند ،متغير «گذراندن اوقات فراغگت بگا خگانواده» در

نظریۀ فعاليتهاي روزمره تأكيگد دارد كگه گذرانگدن زمگان در

چهگگار بعگگد «م گگرف مگگواد مخگگدر ،روانگگگردان و الکگگل»،

فعاليتهاي روزمرر ساختنيافته با دوستان ،در نبود چهرههاي

«ونداليسم»« ،پرخاشگري» و «انحراف جنسگي» معنگادار بگود و

مقتگگدر ،ریسگگک انحگگراف را افگگزایش مگگيدهگگد (

تأیيد شد .برحسب هر دو نظریۀ كنترل اجتماعي و فعاليتهاي

 .)2010:1006در نظریۀ فعاليتهاي روزمرر كگوهن و فلسگون،

روزمره ،زمان گذراندهشده با خانواده ،باید به كاهش رفتارهاي

عن ر نهایي الزم براي وقوع جرم ،نبود نگهبان توانمند اسگت.

ميشود زمان گذرانده شده بگا

با عموميتبخشيدن به نقش نگهبان و نگهدارنده ،ما درميیابيم

خانواده همانند سپر محگافظي درمقابگل تگأثيرات منفگي زمگان

چنانچه هيچ یک از چهگرههگاي مقتگدر حاضگر نباشگند ،یگک

گذرانده شگده بگا همگاالن اسگت ،بگهگونگهاي كگه تگأثير زمگان

موقعيت بيشتر براي وقگوع رفتارهگاي انحرافگي فگراهم اسگت

گذراندهشده با هماالن در وقوع رفتارهاي انحرافي ،هنگامي كه

( .)Osgood et al., 1996:640ازگود و همکاران ( )1996نيگز در

زمان گذراندهشده با خانواده در سگطوح بگاالیي قگرار دارد ،در

پژوهش خود ،رابطۀ معناداري بين این دو متغير یافتنگد .آنهگا

مقایسه بگا هنگگامي كگه در سگطوح پگایين قگرار دارد ،كگاهش

دریافتند جامعهپذیري با هماالن به دور از خانگه و چهگرههگاي

مشکل جوانان منت شود .فر

خواهگگد یافگگت

(et al., 2006: 698- 701

 .)Barnesبگگارنس و

Svensson,

مقتدر ،بهطور قوي با رفتار انحرافي مرتبر است.

همکاران ( )2006در پژوهشگي كگه روي رفتارهگاي انحرافگي

دركل ،گفتني است برخالف بيشتر پژوهشهایي كه نظریگۀ

جوانان ایاالت متحده انجام دادند ،دریافتند زمان گذراندهشگده

فعاليتهگاي روزمگره را دربگارر قربانيگان جگراچم و چگگونگي

بگگا خگگانواده و زمگگان گذرانگگدهشگگده بگگا همگگاالن ،مهگگمتگگرین

قرباني شدن به كار ميبردهاند ،در پژوهش حاضر ،ایگن نظریگه

پيشبينيكنندههاي رفتارهاي انحرافي جوانان هستند .بهگونهاي

براي تبيين رفتارهاي انحرافي دانشجویان به كگار گرفتگه شگده

كه زمان گذراندهشده با خانواده ،بهصورت عامگل محگافظي در

است .درواقع ،از آنجایي كه تاكنون توجه نسبتاً كمي به كاربرد

برابر همۀ پن رفتار انحرافي ذكرشده عمل ميكنگد ،در حگالي

این نظریه در بررسي رفتارهاي انحرافي شده است ،سگعي بگر

كه زمان گذراندهشده با هماالن ،عامگل مخگاطرر بسگيار مهمگي

این بوده است كه در این پژوهش ،نظریۀ فعاليتهاي روزمگره

براي همۀ پن رفتار انحرافي ذكر شده است.

به نوع متفاوتي از سایر اشگکال اسگتفادر آن در پگژوهشهگاي

بخش دوم این فرضيه ،یعني تأثيرنگذاشتن اوقگات فراغگت

پيشين و براي تبيين رفتار انحرافي به كار گرفته شود ،نه نحگور

بهتنهایي در وقوع رفتاهاي انحرافي نيز تأیيگد شگد .بگر اسگاس

قربانيشدن و قربانيان جراچم .همچنين بگا نظگر بگه اینکگه ایگن

نظریۀ كنترل اجتمگاعي و فعاليگتهگاي روزمگره ،هگيچ منطگ،

نظریه تا به حال ،در پگژوهشهگاي داخلگي بررسگي و آزمگون

پيشيني وجود ندارد كگه فعاليگتهگایي ازقبيگل زمگان تنهگایي،

تجربي نشده است؛ این نظریه براي تبيين رفتارهگاي انحرافگي

كارهاي خانگه یگا تماشگاي تلویزیگون ،رفتارهگاي انحرافگي را

دانشجویان دانشگاه مازندران به كار گرفتگه شگد .نتگای نشگان

پيشبيني كنند ( .)Barnes et al., 2006: 699در تحقيقات تجربي

ميدهند موقعيتها ،نقش بسزایي در وقوع رفتارهاي انحرافگي

پيشين ( )Barnes et al., 2006 & Osgood et al., 1996نيز بهجگز

دارند و همانگونگه كگه نظریگۀ فعاليگتهگاي روزمگره مطگرح

چند اسگتثناء (انجگام تکگاليف مدرسگه و زمگان اسگتراحت در

ميكند ،فعاليتهاي ساختنيافته با هماالن در غياب چهرههاي

تنهایي) رابطۀ معناداري بگين ميگزان گذرانگدن اوقگات فراغگت

مقتدر به وقوع رفتارهاي انحرافگي منجگر مگيشگوند .درواقگع،

بهتنهایي و رفتارهاي انحرافي مشاهده نشده است.

زماني كه چهرههاي مقتدر حضور ندارند ،هماالن شگخص ،او
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را بيشتر به سمت انجام رفتارهاي انحرافي تشوی ،و ترغيب و

فعاليتهاي ساختنيافتگهاي همچگون مالقگات بگا دوسگتان در

به نوعي وقوع كنش هگاي انحرافگي در بگين آنگان را آسگانتگر

فضاهاي غيررسمي ،رفتن به سگينما بگا دوسگتان یگا رفگتن بگه

ميكنند .همان گونه كه گفته شد یکي از عناصر سهگانۀ نظریگۀ

خيابان با آنها به ق د تفریح و سرگرمي ميگذرانند ،بهتگرین

فعاليتهاي روزمره كه تأثير بسزایي در كاهش وقوع رفتارهاي

استفاده را از زمگان خگود داشگته باشگند و از بگروز رفتارهگاي

انحرافي افراد دارد« ،وجود نگهبان توانمند و چهرههاي مقتدر»

انحرافگگي در ميگگان خودشگگان جلگگوگيري كننگگد .همچنگگين بگگا

است .نگهبانان توانمند در موقعيگتهگاي گونگاگون ،م گادی،

فراهمكردن شرایر و بستر مناسگب بگراي انجگام فعاليگتهگاي

متفاوتي پيدا ميكنند .در اینجا حضور والدین ،یکي از م ادی،

ساختیافته و هدایت جوانان به سمت انجام ایگن فعاليگتهگا،

آن در نظر گرفته ميشود .با توجه به تأثير والدین ،بگهصگورت

وقوع رفتارهاي انحرافي در ميان جوانان را ميتوان كاهش داد.

یکي از عناصر حضگور چهگرههگاي مقتگدر در كگاهش وقگوع

با توجه به نتای  ،گفتني است یافتههگاي ایگن پگژوهش بگا

رفتارهاي انحرافي ،باید به این نکته اشاره كرد كگه والگدین بگا

نظریۀ فعاليتهاي روزمره كه بر جنبههاي مگوقعيتي گذرانگدن

نظارت بيشتر بر فعاليگت هگاي روزمگرر فرزندانشگان ،از بگروز

زمگگان بگگا دوسگگتان منحگگرف تأكيگگد دارد ،در یگگک راسگگتا قگگرار

رفتارهاي انحرافي در بين آنهگا مگي تواننگد جلگوگيري كننگد.

ميگيرد؛ به عبارت دیگر ،نظریۀ فعاليتهاي روزمگره ،توانگایي

همچنين والدین با ایجاد فضاي گفتگو ،صميميت و اعتماد بين

بررسي رفتارهاي انحرافگي را دارد و نتگای پگژوهش حاضگر،

خودشان و فرزندانشان ،روابگر دوسگتانه و نزدیکگي بگا آنهگا

گزارههاي این نظریگه را تأیيگد كگرده و بگر اعتبگار تجربگي آن

مي توانند برقگرار كننگد .ایگن امگر موجگب مگيشگود فرزنگدان

افزوده اند .البته از آنجایي كه نظریۀ فعاليتهاي روزمره تگا بگه

فعاليتها و امور روزمرر خود را براي والدین بازگو یا با آنها

حال در پژوهشهاي داخلي استفاده نشده است و مقياسهگاي

در این راستا مشورت كنند و اینگونه ،والدین از فعاليتهگاي

به كاررفته در این پژوهش را پژوهشگران بگراي اولگين بگار در

آنها حتي در زمان دوربودن از منزل ميتوانند آگاهي یابند .در

داخل ایران به كار گرفتهاند؛ پيشنهاد ميشود در مطالعات آینده

كنار والدین ،مسلوالن دانشگاه نيز بهعنگوان نگهبانگان توانمنگد،

صرفاً به مقياسهاي ساختهشده در این پژوهش اكتفگا نشگود و

وقوع رفتارهگاي انحرافگي در ميگان دانشگجویان را مگيتواننگد

ساختن مقياس براي متغيرهاي نظریۀ فعاليتهاي روزمره ادامه

كاهش دهند .بر اساس نظریۀ فعاليتهاي روزمگره ،افگراد اگگر

پيدا كند .در حالت كلي نياز است با ساختن مقياسهاي بيشگتر

بدانند تحت نظارت هستند و دیده ميشوند ،به احتمال زیاد از

و بهتر براي متغيرهاي پژوهش ،عالوه بر افگزایش پایگایي ایگن

انجام رفتارهاي انحرافي من رف مگيشگوند .بگر اسگاس ایگن،

متغيرها ،آنها را بهشکل گستردهتر و همهجانبگهتگر سگنجش و

مسلوالن دانشگاه بگا نظگارت مسگتقيم یگا بگا اسگتفادر وسگایل

بررسي كرد .دربارر محدودیتهاي پگژوهش بگه نبگود پيشگينۀ

الکترونيکي مانند زدن برچسبهاي الکترونيکي به كتگابهگاي

تجربي داخلي و منابع فارسي محدود دربارر نظریۀ فعاليتهاي

كتابخانه و یا ن ب دوربينهاي مداربسته بهگونهاي كه از دیگد

روزمره ،كمبودن پژوهشهایي كه نظریۀ فعاليتهاي روزمره را

دانشجویان پنهان نباشد و آنها بدانند كگه دیگده مگيشگوند ،از

بگگراي بررسگگي رفتارهگگاي انحرافگگي انتخگگاب كگگرده بودنگگد و

وقوع رفتارهاي انحرافي مانند سگرقت ،تقلگب ،ونداليسگم و ...

پژوهشگر را در راستاي انجام این پژوهش ميتوانسگتند یگاري

در ميان آنها مي توانند بکاهنگد .عگالوه بگر حضگور نگهبانگان

رسانند ،ميتوان اشاره كرد.

توانمند« ،فعاليتهاي ساختنيافته» نيز تأثير بسزایي در وقگوع
رفتارهاي انحرافي دارند؛ از اینرو ،با آگاهيدادن به جوانان ،به
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