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 چکیده

امروزه   رفتاری جوانان است کهی ناهنجاری است، مسألهیکی از مواردی که از دیرباز فکر جوامع را به خود مشغول ساخته

 .مسئله ناهنجاری و بزهکاری نوجوانان و جوانان به صورت یکی از حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف درآمده است

امروزه اجتماعی را نمی توان یافت که در آن ناهنجاری و جرم وجود نداشته باشد و از طرفی با توسعه شهرنشينی و 

امعه دستخوش تغييرات بسيار زیادی گشته و مشکالت جوانان را دو چندان نموده است همين اقتصادی شـدن فرهنگ ج

از دست دادن الگوی کشـاورزی و پذیرش الگوی صنعتی می کند کارکردها و نيز اقتدار خانواده  که یك جامعه آغاز به 

ستـایی به یك خانواده صنعتی شهری همراه آن دگرگون می شوند شاید مهمترین پيامد ، گذار از یك خانواده سنتی رو

های رفتاری جوانان بپردازد. نتایج این پژوهش نشان باشد. پژوهش حاضر در پی آن است تا به بررسی علل ناهنجاری

توان به فقر، ازدواج دیرهنگام، فوت والدین، ها موثر است که از جمله آنها میدهد موارد زیادی در بروز این ناهنجاریمی

 اجتماعی و غيره اشاره کرد.  هایشبکه

 جوانان، ناهنجاری رفتاری، خانواده، اجتماع. واژگان کلیدی: 

 

 

 



 

 

 مقدمه

ها و اند. کتابدینی در ایران زمين از دیرباز به آموزش و پرورش جوانان توجه داشتهدانشمندان اجتماعی و علمای

الملك، خواجه نصيرالدین طوسی، مد غزالی، خواجه نظامهای زیادی در این زمينه چاپ و منتشر شده است: امام محرساله

گانه خرد، غضب و شهوت ای از نيروهای سهالدین رومی و بسياری متفکران دیگر انسان را آميختهسعدی و موالنا جالل

ها اریها سبب انواع کجرفتداند و معتقد است تعادل و توازن این نيروها موجب تعادل رفتار و عدم تعادل ميان آنمی

داند، در عين حال از تاثير تربيت در رفتار آدمی غافل نبوده است. سعدی نيز سرشت آدمی را اساس رفتار آدمی می

کند انسان چه باید بگوید و از گفتن چه چيزهایی باید اجتناب (. هنجارهای اجتماعی تعيين می40: 1367است)مطهری، 

د، چه اعمالی را انجام دهد و از انجام چه اعمالی اجتناب ورزد. به همين ورزد، باید چگونه بيندیشد و چگونه رفتار کن

کند رفتارهای خود را با هنجارهای اجتماعی سازگار نماید تا جامعه او را به عضویت خود بپذیرد. دليل هر کس سعی می

که جامعه کارکرد الزم را  ها در جامعه نهفته است و آن زمانی استهای اجتماعی و ناهنجاریزمينه بسياری از کجروی

چه انسان در رسيدن به اهداف مورد نظر نتواند موفق شود از دست بدهد و نتواند پاسخگوی نيازهای افراد باشد و چنان

شود و نوعی آنومی و و جامعه پتانسيل الزم جهت پاسخگویی به نيازها را نداشته باشد، نظم جامعه دچار خدشه می

 .(1: 1381هد آمد )اسفندیاری، وجود خواهنجاری به بی

 از یکی: آماری مالک( الف: اندذکرکرده را هاییمالک وکجروی اجتماعی هایناهنجاری تشخيص برای اندیشمندان

 ادیع غير آن، از انحراف که است متوسط هایویژگی فراوانی توزیع روش نابهنجار، رفتار تشخيص برای روش ترینمتداول

 هستند نکته این تشخيص معيار جامعه، در موجود الگوهای و هاقالب: اجتماعی مالک( ب. دهدمی نشان را رفتار بودن

( ج. کندمی قضاوت او درباره چگونه وجامعه دارد مغایرت جامعه انتظارات و هاسنت هنجارها، با حد چه تا فرد رفتار که

 هر بهنجار یا نرمال رفتار» بنابراین،(. 33: 1376 ستوده،)کندمی احساس فرد کهاختاللی و ناراحتی درجة: فردی مالک

 سروستانی، صدیق)«کند تبعيت دهدمی روی درآن مزبور رفتار کهگروهی مقررات یا هنجارها از که است رفتاری نوع

 شده دور گروهی هنجار یا فرهنگی معيار یك از توجهی قابل ميزان به که است رفتاری نابهنجار، رفتار و(. 33: 1386

 پژوهش حاضر در پی آن است تا به بررسی عوامل موثر در ناهنجاری رفتاری جوانان بپردازد.  (.1374 کرباسی،)باشد



 

 روش انجام پژوهش 1-2

تحليلی،  -پردازد و سپس با استفاده از روش توصيفیآوری اطالعات میای به جمعپژوهش حاضر به روش کتابخانه

 پردزاد. در نهایت به تدوین و نگارش مقاله می کند واطالعات را تجزیه و تحليل می

 ی پژوهشپیشینه 1-3

 کميته پوشش تحت دانشجویان دیدگاه از اجتماعی انحراف بروز در موثر عوامل) عنوان با خود مقاله در( 1385)حجازی

 وگروه خانواده» عامل را درصد 05/24 شده، تعيين واریانس کل از: یافت دست زیر نتایج به( ره) خمينی امام امداد

 را درصد 47/21 و «اقتصادی وضعيت» عامل را درصد 16/22« شدید کنترل اعمال» عامل را درصد 21/ 22 ،«همگنان

 .کندمی تبيين آموزشی و فرهنگی امور عامل

»  و ،«اقتصادی وضعيت» ،«شدید کنترل اعمال»  ،«همگنان وگروه خانواده»عامل چهار که دهدمی نشان پژوهش نتایج

 عامل عامل، چهار این بين در که کندمی تبيين را تحليل متغيرهای واریانس از درصد 89/89 «آموزشی و فرهنگی امور

 .دارد را اجتماعی انحرافات واریانس تبيين ميزان باالترین  همگنان گروه و خانواده

 نتيجه این به( کرج شهر رجایی شهرک جوانان رفتاری هایناهنجاری و جوانان) عنوان با خود مقاله در( 1382)رئيسی

 بروز رد خوردن منفی برحسب سابقه و دوستان با ارتباط ضعيف، خانوادگی علقه اجتماعی، کنترل ضعف که یافت دست

 .موثرند جوانان رفتاری هایناهنجاری

 هنجارهای با آموزاندانش همنوایی ميزان سنجش) عنوان تحت نامهپایان قالب در خود تحقيق در( 1379)ورزییزدانی

 :یافت دست زیر نتایج به( شرقی بندپی بخش دبيرستان دوره در آن بر موثر عوامل بررسی و ایمدرسه

 هرچه مخصوصاً. شد مشاهده معناداری رابطه ایمدرسه هنجارهای با او همنوایی و فرد برای گروه جذابيت بين. 1

 واییهمن باشد، بيشتر دوستان و اوليه هایگروه عنوان به فرد برای مدرسه در دوستان و هاهمکالسی و کالس جذابيت

 .شودمی مشاهده هنجارها با باالیی



 

 معناداری رابطه ایمدرسه هنجارهای با آموزاندانش همنوایی ميزان با مادر و پدر تحصيالت دوستان، نوع بين.  2

 طلوبم تعریف ساترلند متمایز ارتباط تئوری. است ساترلند ادوین تئوریك ادعاهای بر تاثيری جهت این از و دارد وجود

 انحرافی رفتار که افرادی کهمعنی بدین. دارد مهمی تاثير انحرافی رفتار یا و جرم ارتکاب در آميزجرم رفتار از نامطلوب یا

 سندپ مورد و مطلوب تعریف رفتارها این از که افرادی به نسبت کنندمی تعریف زشت و نامطلوب را آميزجرم عمالا و

 .گردندمی گروه یا جامعه معيارهای و هنجارها از انحراف و دچارکجروی کمتر دارند

 

 مفاهیم نظری پژوهش -2

 هنجاری امیل دورکیمنظریه بی

ياز به ر زمينه نهای دورکيم دتوان در دیدگاههنجاری در تبيين رفتار انحرافی را به طور کلی میمفاهيم آغازین الگوی بی

محافظت از پيوندهای اخالقی بين اشخاص در جامعه دید. ایده اصلی دورکيم دراین زمينه آن بودکه زندگی بدون وجود 

یعنی نوعی  "آنومی"گيری پدیده شود و سرانجام به شکلناپذیر میهای اجتماعی، تحملهای اخالقی یا ضرورتالزام

 شود. درای برای دست یازیدن افراد به خودکشی و رفتار انحرافی نيز میب مقدمهانجامد که اغلهنجاری میاحساس بی

های معينی از زندگی اجتماعی، معيارهای روشنی برای آید که در حوزههنجاری در شرایطی پدید مینگاه دورکيم، بی

کار تحقق آنومی، تحوالت شتابزده اعتقاد دورکيم، علت آش(. به191-192: 1370راهنمایی رفتار وجود نداشته باشد)کوزر، 

آورد، نه اقتصاد است و این به آن دليل است که این تحوالت، نوعی بحران را در نظام ارزشی و هنجاری جامعه در پی می

کند. چون به نظر او پدیده فقر، بدون دخالت متغيرهای دیگر، بيشتر نقش نوعی عامل ثبات که توليد فقر میبه این دليل

 (.17: 1378  پور،کند)رفيعر جامعه ایفا میبخش را د

 های مشروع افتراقیمرتن و فرصت

کندکه شکستن قواعد حقوقی پاسخی طبيعی به نظر مرتون، ساخت اجتماعی در مراحل خاص، شرایطی فراهم می

د: شمارتر میمهمشود. در ميان عناصر تشکيل دهنده ساخت اجتماعی، مرتون دو عنصر را از لحاظ کژرفتاری محسوب می

کند. (. رابرت مرتن بر این باور است که جامعه فرد را به کجرفتاری مجبور می1385های مجاز)سخاوت، ( راه2( هدف، 1



 

دارد. مرتن فشار را که افراد را به انجام آن وا میبه بيان او کجرفتاری حاصل فشارهای ساختاری و اجتماعی خاصی است

(. طبق 45: 1386سروستانی، یابی به اهداف مقبول اجتماعی دانسته است)صدیقدر دست ناشی از عدم توانایی شخص

ود و شکه از سرخوردگی ناشی میحل جمعی اتخاذ شده به وسيله طبقات پایين است این نظریه، تخلف شکلی از راه 

 (.26: 1374آذر، ها برای پيشرفت است)مساواتیسرخوردگی نيز معلول فقدان فرصت

 ه کنترل اجتماعی هیرشینظری

کند. بر اساس این نظریه، کجروی و انحراف ناشی از گسستگی دراین رابطه هيرشی نظریه کنترل اجتماعی را مطرح می

(. براساس تئوری هيرشی پيوند 134: 1380آید)ستوده، که براثر کنترل و نظارت به وجود میتعلق فرد به جامعه است

ن متغير همنوا بودن یا همنوا نبودن فرد است. بحث اصلی نظریه هيرشی این است که افراد تریفرد با جامعه است که مهم

ای متعارف هشان هستند که به دنبال فعاليتها دارای پيوندهای قوی با والدینبه دنبال تأیيد و تطبيق هستند. زیرا، آن

ترین عامل در رزندان بهترین و تقویت آن مهمباشند. از نظر وی پيوند بين والدین و فو پيرو هنجارهای اجتماعی می

(. اهميت این نظریه 2008تعيين رفتار بزهکارانه است. تأکيد این نظریه بر کيفيت پيوندهاست نه کميت)ليبر و همکاران، 

گرفته  رهای نوجوانان بزهکاریشه در ارتباط مفهومی فرد و نهادهای اجتماعی دارد. البته این نظریه ابتدا برای درک ویژگی

افتد که پيوند فرد با جامعه تضعيف ( از نگاه هيرشی کجرفتاری و ناهنجاری زمانی اتفاق می2008شد)بوت و همکاران، 

احمدی، کند)میخالصه  ر، و باو، درگيری، تعهدی، ا تحت چهار مفهوم وابستگشده یا بطورکلی ازبين برود. وی این قيود ر

 (.120: 1381؛ ممتاز، 90: 1384

 بحث و بررسی -3

اجماالً، علل و عوامل پيدایش آسيب های اجتماعی، به ویژه در ميان  جوانان را می توان به سه دسته عمده تقسيم نمود: 

 .. عوامل اجتماعی3. عوامل فردی؛ 2. عوامل معطوف به شخصيت؛ 1

 الف. عوامل شخصیتی

در سلوک و رفتار است که به برخی از آن ها اشاره  این دسته از عوامل معطوف به عدم تعادل روانی، شخصيتی و اختالل

 :می شود



 

 ناهنجارویژگی های شخصیتی  -1

معموالً ویژگی های شخصيتی افراد بزهکار، بی قاعدگی رابطه و ارتباط ميان فرد و جامعه و ارتکاب رفتارهای نابهنجار و 

و یا در مواقعی خاص، این گونه رفتارها  خالف مقررات اجتماعی است، ولی معموالً از نظر مرتکب و عامل آن در اصل

ناپسند شمرده نمی شود. افراد روان رنجور و روان پریش نسبت به ارزش ها، هنجارها و مقررات اجتماعی بی تفاوت بوده 

و کمتر آن ها را رعایت می کنند. اعمال و شيوه های رفتاری این گونه افراد نظام اجتماعی را متزلزل و گاهی نيز مختل 

کند و موجب می شود که رعایت ارزش های اخالقی و هنجارها در جامعه و نزد سایر افراد زیرسؤال رفته و آن را به  می

 .پایين ترین سطح عمل تنزل دهد

برخی از مشخصه های بارز و برجسته شخصيتی این گونه افراد، خودمحوری، پرخاشگری، هنجارشکنی، فریبندگی ظاهری 

باشد. این گونه افراد به پيامد عمل خود نمی اندیشند، در کارهای خود بی پروا و بی مالحظه  و عدم احساس مسئوليت می

هستند و در پند گرفتن از تجربيات، بسيار ضعيف بوده و در قضاوت های خود یك سویه می باشند. این نوع شخصيت ها 

و هنجارهای اجتماعی نيستند و به دنبال هر  عمدتا از محيط اجتماع، خانه و مدرسه فرار کرده، پای بند قواعد، مقررات

چيزی می روند که جلب توجه کند. حتی در پوشش و سبك و شکل ظاهری خویش، به ویژه در شيوه لباس پوشيدن، 

آرایش مو و صورت به گونه ای که خالف قاعده و خالف سبك مرسوم سایر افراد اجتماع باشد، عمل می کنند تا جلب 

 .توجه نمایند

از افراد بزهکار و کجرو نيز ویژگی های شخصيتی دیگری دارند؛ خودمحور و پيوسته به تمجيد و توجه دیگران گروهی 

نيازمندند و در روابط خود با مردم به نيازها و احساسات آنان توجه نمی کنند. این افراد اغلب با رؤیاهایی در مورد موفقيت 

نه آرمانی سرگرم اند. اغلب این افراد والدینی داشته اند که از نظر نامحدود و درخشان، قدرت، زیبایی و روابط عاشقا

 .عاطفی نسبت به آنان بی توجه اند یا سرد و طردکننده بوده و یا بيش از حدّ به آنان محبت کرده و ارج می نهند

ر رفتارهای نابهنجار نظيآنان به علت سرکوب خواسته ها و فقدان ارضای تمایالت درونی، از کانون خانواده بيزار شده و به 

 .فرار از خانه، ترک تحصيل، سرقت و اعتياد گرایش پيدا می کنند



 

گروهی نيز افرادی برون گرا و به دنبال لذت جویی آنی هستند، دَم را غنيمت می شمارند، دوست دارد در انواع ميهمانی 

ای لذت جویی دست به اعمال خالف و ها و جشن ها شرکت کنند، تشنه هيجان و ماجراجویی اند، به همين دليل بر

 .بزهکارانه می زنند

سرانجام گروهی از افراد بزهکار نيز مشخصه بارزشان، پرجوش و خروشی و بيان اغراق آميز، هيجانی، روابط طوفانی بين 

جربه ت ی نشان دهند، هر«خود»فردی، نگرش خودمدارانه و تأثيرپذیری از دیگران است. این گونه شخصيت ها برای آنکه 

ای را حتی اگر برای آنان گران تمام شود، انجام می دهند. هيجان طلبی، ماجراجویی، تنوع طلبی، کنجکاوی، استقالل 

طلبی افراطی، خودباختگی احساسی و غلبه کنش های احساسی بر کنش های عقالنی از جمله مشکالت رفتاری است 

 .بزهکارانه رهنمون می کند که فرد را به سوی موقعيت های خطرزا و ارتکاب اعمال

از دیگر مشکالت روحی روانی که منجر به رفتارهای ضداجتماعی می شود، می توان به ضعف عزّت نفس، احساس کهتری، 

فقدان اعتماد به نفس، احساس عدم جذابيت، افسردگی شدید، شيدایی و اختالل خلقی اشاره نمود. چنين افرادی معموالً 

 .سنجيده و انحرافی هستندمستعد انجام رفتارهای ن

 

 ب. عوامل فردی

 :در حوزه عوامل فردی، می توان به موارد ذیل اشاره نمود

 آرزوهای بلند؛  -1

 خوش گذرانی و لذت طلبی؛  -2

 قدرت، استقالل و عافيت طلبی؛  -3

 زیاده خواهی؛  -4

 بی بندوباری و الابالی گری؛  -5

 .بی هویتی و بی هدفی در زندگی  -6



 

گاهی اوقات برای رسيدن به آمال و آرزوهای بلند و دست نيافتنی و مدینه فاضله ای که رسانه های ملی و یا ماهواره افراد 

ها تبليغ می کنند، مرتکب جرایم می شوند. گاهی اوقات هم ارتکاب جرایم را فقط یك کار تفنّنی و به عنوان گذران 

و محيط اطراف خود مشکل حادی هم نداشته باشند که آنان را  اوقات فراغت می دانند با اینکه ممکن است در خانه

مجبور به ارتکاب رفتار نابهنجار نماید، ولی فقط به خاطر اینکه در چند روز زندگی خوش باشند، دست به ارتکاب اعمال 

 .خالف عرف و اجتماع می زنند

اطر شکست در تحصيالت و ناتوانی در ادامه تحصيل، گاهی نيز افراد از نعمت خانواده و والدین عاطفی برخوردارند، اما به خ

« خودی»تحقير معلمان و فشارهای بی مورد والدین مجبور می شوند خود را به گونه ای دیگر نشان دهند و به اصطالح 

نشان دهند. و این حکایت از ميل به استقالل طلبی، قدرت طلبی و یا عافيت طلبی در نوجوانان و جوانان دارد که به 

 .ليل عدم ارضای صحيح آن دست به ارتکاب اعمال ناشایست می زنندد

عده ای از نوجوانان نيز به دليل روحيه تنوع طلبی و زیاده خواهی و عدم تربيت صحيح و عدم هدایت درست این غریزه 

 .طبيعی، دست به اعمال خالف می زنند

کمبود مالی و عاطفی نداشته باشند، ولی به دليل  گاهی هم عده ای ممکن است دارای زندگی مرفهی باشند و هيچ گونه

این که روحيه فاسدی دارند و به اصطالح بی بند و بار و بی هویت اند و یا هدفی در زندگی ندارند، ميل به بزهکاری پيدا 

 .می کنند

 ج. عوامل اجتماعی

تماعی انحرافات می پردازیم. به هر در بررسی آسيب ها و انحرافات اجتماعی، به عنوان یك پدیده اجتماعی، به علل اج

 :حال، عوامل متعددی در این زمينه نقش دارند که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می گردد

 عدم پای بندی خانواده ها به آموزه های دینی  -1

ان و فرزندانشمطالعات و تحقيقات نشان می دهد تا زمانی که اعضای جامعه پای بند به اعتقادات مذهبی خود باشند، خود 

 1959به فساد و بزهکاری روی نمی آورند. در پژوهشی که توسط مرکز ملی تحقيقات اجتماعی کشور مصر در سال 



 

درصد نوجوانان بزهکار، که به دليل سرقت و دزدی توقيف و یا زندانی شده بودند، نماز نمی  72صورت گرفته است، 

به هر حال، این اندیشه که کاهش ایمان مذهبی یکی از .(6) گرفتند درصد آنان در ماه رمضان روزه نمی 53گزاردند و 

تحقيقات صورت گرفته در کشور نيز  .علل عمده افزایش نرخ جرم در جوامع پيشرفته و غربی است، نظری عمومی است

 .مؤید همين نظریه است

 .به آموزه های دینی باشد بنابراین، افزایش انحرافات اجتماعی می تواند ناشی از عدم پای بندی خانواده ها

 آشفتگی کانون خانواده  -2

از دیگر مؤلفه های مهم در سوق یافتن نوجوانان و جوانان به سمت و سوی بزهکاری و انحرافات اجتماعی، گسسته شدن 

ی پيوندهای عاطفی و روحی ميان اعضای خانواده است. هر چند در بسياری از خانواده ها، پدر و مادر دارای حضور فيزیک

هستند، اما متأسفانه حضور وجودی و معنوی آنان برای فرزندان محسوس نيست. در چنين وضعيتی، فرزندان به حال 

خود رها شده، ارتباط آنان با افراد مختلف بدون هيچ نظارت، ضابطه و قانون خاصی در خانوده صورت می گيرد. روشن 

 .فراهم می کند است که چنين وضعيتی زمينه را برای خأل عاطفی فرزندان

در برخی از خانواده ها پدر، مادر و یا هر دو، بنا به دالیلی همچون طالق و جدایی، مرگ والدین و... نه حضور فيزیکی 

دارند و نه حضور معنوی. در این گونه خانواده ها که با معضل طالق و جدایی مواجه هستند، فرزندان پناهگاه اصلی خود 

ت کننده ای در جریان زندگی نداشته، در پاره ای از موارد به دليل نيافتن پناهگاه جدید، در را از دست داده، هيچ هدای

 .دریای موّاج اجتماع، گرفتار نامالیمات می شوند

عالوه بر طالق، مرگ پدر و یا مادر نيز بسان آواری سهمگين بر کانون و پيکره خانواده سایه افکنده، و در برخی موارد به 

ی یا کم توجهی به فرزندان و جایگزین شدن عنصر نامناسب به جای فرد از دست رفته، ضعيف شدن دليل بی توجه

فرایند نظارتی خانواده، افزایش بيمارگونه بحران های روحی و روانی فرزندان و... موجب روی آوری فرد به ناهنجاری ها 

 .و انحرافات اجتماعی می شود

 گیرینتیجه



 

می زند، نشئت گرفته و متأثر از مجموعه ای از عوامل است که هرگز نمی توان نوجوان و یا هر رفتاری که از آدمی سر 

 .جوان را یکسره مقصر و مجرم اصلی دانست و دیگران را بی گناه. با نگاه فوق، اساسا زمينه پيدایش جرم از بين می رود

متعددی به عنوان عوامل پيدایش و زمينه ساز از این رو، در پيدایش بزهکاری و رفتارهای نابهنجار و آسيب زا عوامل 

متقابل عنوان موجود اجتماعی همواره در کنش فرد به .مؤثر هستند که فرد مرتکب شونده، تنها بخشی از قضيه می باشد

جتماعی امتقابل بين اعضای جامعه است محيط با افراد دیگر است و رفتار بهنجار و نابهنجار نتيجه فرایندهای دایمی کنش

کل متقابل اجتماعی شدهد. انحراف اجتماعی در فرآیندهای کنشرفتار فرد را متاثر، محدود، کنترل، تعدیل و یا تغيير می

ای ضعيف هسازی از افراد منحرف، کنترلگيرد، بنابراین فرد در فرآیند مشاهده و یادگيری رفتار انحرافی، تقليد و الگومی

آید، مرتکب های اجتماعی در وی به وجود میعلت برچسبیری ناقص و تغيير هویت که به پذدرونی و بيرونی و جامعه

يری گباشد، بررسی و شناخت علل اجتماعی موثر در شکلجا که پيشگيری بهتر از درمان میاز آن .شودجرم و بزهکاری می

 .ها امری الزم و ضروری استناهنجاری رفتاری و بررسی جهت کاهش یا حذف آن
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