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  نیا اکبر علیوردی
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 چکيده
شناختی در تبیین  های جرم پذیری نظریه تحقیقات انجام شده در ایران، به ندرت به تعمیم

پیشینة مربوط به رابطة بین جنس و رفتار . رفتارهای انحرافی جنس مؤنث توجه دارند

این مفهوم به این موضوع اشاره . متمرکز شده است« پذیری تعمیم»انحرافی بر مفهوم 

توانند رفتارهای منحرفانة زنان را همچون  شناختی می های جرم حد نظریهدارد که تا چه 

پذیری جنسیتی  لذا، تحقیق حاضر ناظر بر تعمیم .رفتارهای منحرفانة مردان تبیین کنند

روش این . نظریة پیوند اجتماعی هیرشی به رفتارهای انحرافی دانشجویان دختر است

جمعیت تحقیق حاضر، . ت پرسشنامه استآوری اطالعا پژوهش پیمایشی و ابزار جمع

. است  2- 2شامل تمامی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 

دهد که متغیرهای این نظریه رفتارهای انحرافی دانشجویان  های این تحقیق نشان می یافته

پذیری  ای تعمیمکند و لذا دار دختر را همچون رفتارهای انحرافی دانشجویان پسر تبیین می

 .جنسیتی است

 . پذیری جنسیتی، جنسیت، رفتارهای انحرافی باور، پیوند اجتماعی، تعمیم :هاکليدواژه
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مقدمهوطرحمسئله

آمیز  های بزهکاری و رفتار خشونت کننده بینی ترین و پرکاربردترین پیش جنسیت فرد یکی از قوی

؛ رُو و وزسونای و فالنری، 221 ز و فیشر، ؛ رود221 ؛ میرز و همکاران، 221 دِنو، )است 

ها باعث  ها و فرهنگ افزایش شکاف جنسیتی در بزهکاری و جرم، در تمام دوران(. 221 

شد که به ( 211 )افزایش توجه به نتیجة تحقیقاتی همچون تحقیق ویلسون و هرنشتاین 

بر جنسیت معتقد های جرم و بزهکاری با تکیه  هایی در زمینة ریشه ضرورت انجام پژوهش

هایی در مطالعة رفتار منحرفانه در  درک و فهم ماهیت جنسیتی انحراف، موجب چالش. بودند

ها و الگوهای متفاوت مشارکت دو  این امر به علت نرخ(. 01: 111 هلفگات، ) شد   قرن 

در این راستا، تحلیل آمارهای مربوط به جرم و بزهکاری نشان . جنس در ارتکاب جرم است

دهد با وجود اینکه میزان جرایم در میان زنان افزایش یافته است، به طور کلی، وضعیت زنان  می

ویتو و )تر از مردان قرار دارد  از لحاظ میزان ارتکاب جرم و بزهکاری در سطحی بسیار پایین

های سازمان ملل در مورد میزان جرم در کشورهای سراسر دنیا  پیمایش(. 1  : 112 همکارن، 

. شوند طور کلی زنان کمتر از مردان به علت ارتکاب جرم زندانی می دهد که به می نشان

برای مثال، . شوند آمیز مجرم شناخته می همچنین، زنان کمتر از مردان به علت جرایم خشونت

دهد که به ازای هر زن مجرم متهم به ارتکاب خشونت، پانزده  المللی نشان می های بین پیمایش

 (. 221 مقدم، )به ارتکاب خشونت وجود دارد  مرد مجرم متهم

در ایران نیز این تفاوت بسیار بارز است و میزان جرایم مردان به نسبت زنان بسیار باالتر 

تعداد  121 در سال . های متمادی، یکسان و مشابه بوده است است و این آمار نیز در سال

این میزان  111 در سال . ابر بوده استبر 1/1دستگیرشدگان مرد به دلیل جرایم مختلف، حدوداً 

نفر و تعداد زنان  1  21به نزدیک سیزده برابر رسید؛ به این معنا که تعداد مردان بازداشت شده، 

نیز این تفاوت کماکان برقرار بوده و تعداد  112 در سال . نفر بود 1 11بازداشت شده فقط 

 (. 112 آمار ایران، سالنامة آماری،   کزمر)مردان بازداشت شده نوزده برابر زنان بوده است 

. شناسان فمنیست، فرایند ارتکاب جرم، براساس جنسیت افراد متفاوت است از دیدگاه جرم

محور در زمینة رفتارهای  های جنسیت شناسی نیز شاهد گسترش نظریه از سوی دیگر، رشتة جرم

کارتی و همکاران،  ؛ مک222 کاستر،  ؛ هیمرو دی212 هاگان و همکاران، )مجرمانه است 

پرداز، روند جنسیتی کنترل اجتماعی را ناشی از تفاوت در  به طور خاص، چندین نظریه(. 222 

بدین ترتیب، دختران و پسران، (. 221 اوگل و همکاران، )اند  پیوند و کنترل خانوادگی دانسته
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کنند و یا به  میفرایندهای خانوادگی متفاوت و انواع متفاوت پیوند اجتماعی را تجربه 

محققان، بر این باورند که جنسیت به منزلة ساختار ایجاد  .شوند های متفاوتی کنترل می صورت

های دختران و پسران در  ها، به تفاوت مانده و تجربیات متفاوت در درون خانواده شده، باقی

ان متمرکز با اینکه بسیاری از تحقیقات بر جرایم و بزهکاری پسر. بزهکاری منجر شده است

های بزهکاری در میان دختران و پسران  اند، شواهدی دال بر این وجود دارد که ریشه بوده

های جنسیتی در  با اینکه تحقیقات گذشته، تفاوت(.  11 کلوسکی،  هِرِرا و مک)متفاوت است 

های  اند، اما هنوز پرسش های اجتماعی متفاوت، ارزیابی کرده بزهکاری را بر حسب کنترل

دو سؤال اصلی در رابطه با . پاسخ مانده است یاری در رابطه با جنسیت و پیوند اجتماعی بیبس

با توجه به »و  «شوند؟ چرا زنان کمتر از مردان مرتکب جرم می»: جرم و جنسیت وجود دارد

های  اند، در ابتدا روی نمونه شناختی را آزمون تجربی کرده های جرم هایی که نظریه آنکه پژوهش

 «ها را به زنان نیز تعمیم داد؟ توان این نظریه صورت گرفته است، آیا میمرد 

پذیری جنسیتی  پژوهش حاضر سعی دارد که نظریة پیوند اجتماعی را با تأکید بر تعمیم

انتخاب نظریة هیرشی از . رفتارهای انحرافی دانشجویان دختر و پسر به لحاظ تجربی آزمون کند

شناسان فمنیست، مخالف این  نخست، برخی جرم: یر اهمیت داردهای کنترل به دالیل ز نظریه

کند  ادعایند که این نظریه رفتارهای انحرافی زنان را همچون رفتارهای انحرافی مردان تبیین می

دوم اینکه، یکی از انتقادهای وارد بر نظریة هیرشی این است که این نظریه در (. 221 نافین، )

بدین ترتیب، در (. 222 لیند،  چسنی)ن را در نظر نگرفته است آزمون نظری خود، شمول دخترا

تحقیقات انجام شده در . این رابطه، تفکیک زنان و مردان در زمان آزمون نظریه اهمیت دارد

شناختی در تبیین رفتارهای انحرافی جنس مؤنث  های جرم پذیری نظریه ایران، به ندرت به تعمیم

، تحقیقاتی که نظریة پیوند اجتماعی هیرشی را آزمون تجربی به طور خاص نیز. اند توجه داشته

. اند پذیری جنسیتی این نظریه در تبیین رفتارهای انحرافی جنس مونث نپرداخته اند، به تعمیم کرده

لذا این پژوهش در پی پرکردن این شکاف پژوهشی بوده و قصد دارد به این سؤال اساسی پاسخ 

اعی هیرشی قابلیت تعمیم در تبیین رفتارهای انحرافی دانشجویان آیا نظریة پیوند اجتم»دهد که 

همچنین، این مطالعه در پی آن است که مشخص کند چه « دختر دانشگاه مازندران دارد؟

 .توانند رفتارهای انحرافی دانشجویان دختر و پسر را تبیین کنند هایی از این نظریه می جنبه
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تحقيقاتپيشين
دهد که تعداد مطالعاتی که در داخل کشور در پی  گرفته نشان می های صورت بررسی پژوهش

و  نداند، معدود های جنسیتی، مخصوصاً بر مبنای نظریة پیوند اجتماعی هیرشی بوده تبیین تفاوت

پذیری جنسیتی این  ای عام بوده و به تعمیم در اغلب تحقیقات، نظریة پیوند اجتماعی نظریه

های  خارج از کشور، مطالعات متعددی در زمینة تبیین تفاوتدر . نظریه پرداخته نشده است

جنسیتی رفتار انحرافی بر اساس نظریة پیوند اجتماعی هیرشی انجام گرفته است و نتایج این 

ها بر تفاوت رفتار انحرافی زنان و مردان تأکید  بیشتر این پژوهش. اند مطالعات نیز گوناگون بوده

های اجتماعی  فاوت در ارتکاب رفتار منحرفانه، پیوندها و کنترلاند و معتقدند علت این ت کرده

های  هایی اشاره شده است که در پی تبیین تفاوت در این تحقیق، به پژوهش. متفاوت است

. اند پذیری آن به جنس مؤنث تکیه کرده جنسیتی، صرفاً بر نظریة پیوند اجتماعی هیرشی و تعمیم

دهد که متغیرهای سنجش التزام  جة سه مطالعه نشان میدر میان تحقیقات صورت گرفته، نتی

؛ 222 ؛ جانسون، 222 میلر و میلر، )تحصیلی، با رفتار انحرافی مردان بیش از زنان ارتباط دارند 

گسیخته تأثیر بیشتری بر انحراف زنان در  روابط خانوادگی ازهم(. 112 اوزبای و اوزجان، 

های عرفی  نشانگر آن است که دلبستگی(  21 )ت کانتر مطالعا. مقایسه با انحراف مردان دارد

( 111 ) و لین و دمبو( 221 ) تحقیق هیندلینگ. بیشتر با رفتارهای انحرافی مردان ارتباط دارد

نشان داد که نظریة پیوند اجتماعی تفاوت قابل توجهی با تبیین انحراف در میان زنان و مردان 

و اسمیت و ( 212 ) جوردانوحقیق کرنوویچ و برخی مطالعات همچون ت. دهد نشان نمی

در نظریة هیرشی، تأثیر مشابه و یکسانی بر   بیانگر آن است که متغیر التزام( 212 )پاترنوستر 

اند که اعتقادات اخالقی در  نشان داده( 212 )اسمیت و پاترنوستر . بزهکاری زنان و مردان دارد

؛ 111 آالرید و همکاران، )نتایج دو پژوهش . ردتبیین انحراف زنان، بیش از مردان اهمیت دا

حاکی از آن است که پیوستگی با دوستان و هماالن احتمال مشارکت در ( 111 اسونسون، 

دهد که  نیز نشان می(   1 )تحقیق کابویاشی و فوکوشیما . دهد رفتارهای انحرافی را افزایش می

 . انجامد می التزام در زنان بیشتر از مردان به کاهش ارتکاب جرم

نظریة پیوند اجتماعی هیرشی در تحقیقات مختلف، نتایج متفاوتی را در رابطه با امکان 

به مردان بوده  پذیر در مطالعات معدودی این نظریه صرفاً تعمیم. دهد پذیری نشان می تعمیم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Commitment 
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تر  ان محکمبه زنان دانسته شده اما نتایج آن در مرد پذیر در مطالعاتی نیز این نظریه تعمیم. است

به زنان و  پذیر در بیشتر مطالعات نتایج به این شکل است که این نظریه تعمیم. از زنان بوده است

هر بعد از این نظریه نیز در . نتایج آن برای انحراف زنان نیز بسیار استوارتر از مردان است

ت همچون تحقیق برای مثال، برخی مطالعا. است مطالعات متفاوت نتایج مختلفی را نشان داده 

اند که متغیر التزام تأثیر  دریافته( 212 )و اسمیت و پاترنوستر ( 212 ) جوردانوکرنوویچ و 

دریافتند که ( 221 )در مقابل روزنباوم و لیزلی . مشابه و یکسانی بر بزهکاری زنان و مردان دارد

نیز به این نتیجه (  11 ) دیوکس و استین. رابطة قوی با بزهکاری مردان دارد  متغیر پیوستگی

به   چندین پژوهش نیز نشان دادند که باور. رسیدند که التزام رابطة قوی با بزهکاری زنان دارد

؛ هارتژن و 212 اسمیت و پاترنوستر، )هنجارها تأثیر یکسانی بر بزهکاری زنان و مردان دارد 

اعتقاد و باور تأثیر منفی و  نشان داد که( 222 ) که مطالعة لین و کاپالن درحالی(. 222 کثنینی، 

 .معناداری بر رفتارهای بزهکارانة دختران در مقایسه با مردان دارد

، (222 )، برخی محققان همچون هارتجن و کثیننی 1در رابطه با متغیر مشغولیت یا درگیری

مشخص کردند که مشغولیت تأثیر (  11 ) و هیوبنر و بتس( 212 ) جوردانوکرنوویچ و 

دریافتند ( 221 )که روزنباوم و لیزلی  رفتارهای بزهکارانة زنان و مردان دارد، درحالییکسانی بر 

 (.112 اوزبای و اوزجان، )که مشغولیت تأثیر بیشتری بر بزهکاری زنان در مقایسه با مردان دارد 

در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که پیوستگی، مخصوصاً ( 212 )اسمیت و پاترنوستر 

دیگران همچون . به خانواده، تأثیر مشترکی بر بزهکاری زنان و مردان داشته استپیوستگی 

به این نتیجه رسیدند که اگرچه پیوستگی به والدین بر بزهکاری زنان (  11 )هیوبنر و بتس 

اگر انحراف زنان . تأثیر بسیار زیادی دارد؛ این متغیر تأثیر کمتری بر بزهکاری مردان داشته است

شناختی تأثیر بپذیرند، بنابراین  های جرم طور یکسان از متغیرهای مستخرج از نظریه و مردان به

محور انحراف امری بیهوده و غیرضروری بوده است  های جنسیت رسد توسعة نظریه به نظر می

 (.همان)

پذیری نظریة پیوند اجتماعی در رابطه با رفتارهای  تحقیقات بسیار اندکی به موضوع تعمیم

؛ 111 ؛ هارتجن و پریادارسینی، 222 هارتجن و کثیننی، )اند  زنان و مردان پرداختهانحرافی 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Attachment  
2. Belief 
3. Involvement 
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آزمون نظریة پیوند . شود همچنین، پیشینة موجود، چند محدودیت را شامل می(. 220 شومیکر، 

ها محدود به این جوامع و  در نتیجه، تبیین. اجتماعی منحصراً بر جوامع غربی تمرکز کرده است

های تجربی دربارة نظریة پیوند اجتماعی  با این حال، برخی آزمون. ندا االت متحدهمخصوصاً ای

هارتجن و پریادارسینی، )در خارج از ایاالت متحده انجام گرفته است، برای مثال در فرانسه 

شومیکر، )، فیلیپین (222 هارتجن و کثیننی، )، هند (222 جانگر و مارشال، )، هلند (111 

پذیری بین فرهنگی  این امر موجب محدودیت در تعمیم(. 221 تورتنسون، )و سوئد ( 220 

هایی که  در این پژوهش سعی شده تا از طریق داده. شود شناسی می برای این چارچوب در جرم

پذیری جنسیتی نظریة هیرشی در  برای انجام این تحقیق گردآوری شده است، به مسئلة تعمیم

تر اینکه،  مهم. تر و پسر دانشگاه مازندران پرداخته شودرفتارهای انحرافی دانشجویان دخ

پذیری جنسیتی این  مطالعات معدودی تمام متغیرهای نظریة پیوند اجتماعی را در بررسی تعمیم

همچنین، . رسد که این مشکل عمدة تحقیقات موجود است به نظر می. اند نظریه به کار گرفته

رابطة بین متغیرهای پیوند اجتماعی و بزهکاری زنان و تحقیقات بسیار اندکی وجود دارند که بر 

 .مردان در درون کشور ایران پرداخته باشند

شود که به رابطة بین جنسیت و رفتارهای انحرافی به اندازة کافی توجه نشده و  استدالل می

لیند و  چسنی)شناسی تبدیل شده است  ای در تاریخ جرم این موضوع عموماً به موضوعی حاشیه

مطالعات گوناگونی در رابطه با پیوند اجتماعی، جنسیت و رفتار انحرافی انجام (. 221 لدن، ش

برخی مطالعات به تشابه رابطة رفتارهای انحرافی و . اند اند و نتایج متفاوتی را نیز ارائه داده گرفته

و پیوند پیوند اجتماعی در میان زنان و مردان و برخی دیگر به تفاوت رابطة رفتار انحرافی 

 . اند اجتماعی در میان زنان و مردان اشاره کرده

اند که نظریة پیوند اجتماعی رفتارهای انحرافی زنان  ها نیز چنین مطرح کرده برخی پژوهش

کنندگی پیوند  در رابطه با قدرت تبیین. کند را همچون رفتارهای انحرافی مردان تبیین می

دریافتند که متغیرهای پیوند اجتماعی، ( 211 )اوم اجتماعی به وسیلة جنسیت، فریدمن و روزنب

نیز ( 221 )ایو . کنند رفتارهای انحرافی زنان را همچون رفتارهای انحرافی مردان تبیین می

دریافت که متغیرهای پیوند اجتماعی که برای تبیین رفتارهای انحرافی زنان به کار گرفته شده 

اند که  برخی تحقیقات پیشین اشاره کرده. اند دان داشتهبودند، نتایجی مشابه رفتارهای انحرافی مر

فریدمن و . جنسیت روابط بین پیوند اجتماعی و رفتار انحرافی را تا حدی تعدیل کرده است

های التزام، انجام مداوم و پیوستة وظایف و تکالیف، تأثیر  دریافتند که مقیاس( 211 )روزنباوم 
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مقایسه با پسران داشته است؛ در عین حال دریافتند که  تری بر بزهکاری دختران در منفی بزرگ

 . ای در مقیاس پیوستگی بین والدین و بزهکاری وجود نداشته است هیچ تفاوت جنسیتی

ها  هایی را انتخاب کنند که به آن نیز دریافت که پسران تمایل دارند بازی( 221 )ون ریزمن 

که دختران تمایل دارند از بودن با هم لذت  حالیدهد که رقابت کنند و برتری یابند، در اجازه می

« پذیری جنسیتی جامعه»ای تحت عنوان  ها در مقوله این تفاوت. ببرند و همدیگر را کنار نزنند

انتقال )شود؛ بدین معنا که دختران و پسران به ترتیب ابتدا در گفتگوی گزارشی  شرح داده می

. شوند درگیر می( احساسات جهت ثبات روابط مبادلة)، سپس در گفتگوی مناسباتی (اطالعات

پذیری جنسیتی در پیوند با نظم متعارف، برای زنان در مقایسه با مردان  در نتیجه، نتایج جامعه

پذیری زنان، پیوستگی  تأکید بر اهمیت روابط مداوم با دیگران در جامعه. تر است تر و مهم محکم

ها  کند؛ درگیری آن شان را نیز برای همنوایی بیشتر میتر و التزام آنان به دیگران مهم را مستحکم

کند که قوانین  دهد و این حس را در زنان تقویت می های عرفی افزایش می را در فعالیت

 (. 111 بوث و همکاران، )آورند  اجتماعی، در رفتار فرد به صورت اخالقی الزام

. دهند نان و مردان را نشان میتحقیقات دیگری، تأثیر متفاوت پیوند اجتماعی بر تخلفات ز

های پیوند اجتماعی را در یک مدل با هم ترکیب کرده  برای مثال، چندین پژوهش که مقیاس

ترند  ها بیشتر برای بزهکاری و رفتارهای انحرافی پسران مناسب بودند دریافتند که این مقیاس

ها دریافتند که  از پژوهشکه برخی دیگر  در حالی(. 212 ، جوردانو؛ کرنوویچ و  21 کانتر، )

الگوهای پیوند اجتماعی آنان، بزهکاری و رفتارهای انحرافی دختران و زنان را در مقایسه با 

 (. 211 ؛ فریدمن و روزنباوم، 111 آالرید و دیگران، )کند  مردان بهتر تبیین می

اجتماعی بر اثر پیوند   باید گفت که این نتایج متناقض در رابطه با تغییرناپذیری جنسیتی

های  رفتار انحرافی، به سرگشتگی در پاسخ به این امر منجر شده است که آیا وجود نظریه

ای به  ای آن را به مشکالت سنجشی، عده محورِ کنترل اجتماعی ضروری است؟ عده جنس

های ساختاری جنسیتی بین پیوند  ای نیز آن را به تفاوت های مقیاس جنسیتی و عده تفاوت

این نتایج متناقض (.  11: 110 کپل و دیگران، )دهند  رفتار انحرافی نسبت میاجتماعی و 

های جنسیتی در  عدم تعیین الگوی کنترل اجتماعی و تفاوت: گیرد احتماالً از دو چیز نشأت می

های پیوند اجتماعی وجود داشته  های جنسیتی در سنجه اگر تفاوت. های پیوند اجتماعی سنجه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Gender invariance 
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ها، رابطة بین پیوند اجتماعی و رفتار انحرافی را  حظه قرارنگیرند، خطای سنجهباشند اما مورد مال

برای از بین بردن این مشکالت . دهد های نادرست سوق می کند و پژوهشگر را به تبیین تقلیل می

های اجتماعی  نظری، یک پیشنهاد این است که از آنجا که زنان و مردان، پیوندها و کنترل

کنند، میزان مشارکت آنان در رفتارهای انحرافی نیز متفاوت است  می متفاوتی را تجربه

 (.   1 کابویاشی و فوکوشیما، )

قسمت اعظم پیشینة تجربی مربوط به این پژوهش به فرایند جنسیتی مربوط به پیوند 

کند که در آن زنان و مردان انواع و سطوح متفاوتی از پیوند اجتماعی را  اجتماعی اشاره می

های پیشین در زمینة  های پژوهش هدف این پژوهش این است که محدودیت. اند کرده تجربه

ای جنسیت بر  دهد و از طریق ارزیابی اثر مداخله جنسیت و پیوند اجتماعی را نشان می

های پیوند اجتماعی و ارزیابی تغییرات جنسیتی در تأثیر ساختاری پیوند اجتماعی بر رفتار  مؤلفه

روی هم رفته، این . کند محور پیوند اجتماعی کمک می های جنسیت ة نظریهانحرافی، به توسع

های پیوند  کند که تعامالت جنسیتی مهمی در سنجه پژوهش به طور ضمنی به این نکته اشاره می

اجتماعی و روابط ساختاری بین پیوند اجتماعی و رفتار انحرافی وجود دارد که باید ارزیابی 

 (. 11 : 112  اوزبای و اوزجان،)شوند 

توان گفت که تعداد مطالعات انجام شده در خارج از کشور در مورد تبیین  در مجموع، می

نتایج این مطالعات نیز . جنسیتی رفتارهای انحرافی براساس نظریة هیرشی متعدد و متکثرند

ن نتایج کند، قسمتی از ای ذکر می( 221 ) چنانکه کمپف. ها اشاره شد اند که به آن گوناگون بوده

شده در سراسر مطالعات قابل  های پیوند اجتماعی آزمون متناقض به این دلیل است که سنجه

ها، شامل مجموعة کامل متغیرهای پیوند اجتماعی  مقایسه نیستند و اغلب اوقات این مقیاس

پذیری جنسیتی نظریة پیوند  ای در زمینة آزمون تعمیم تاکنون در داخل کشور مطالعه. شوند نمی

ای عام  در اغلب تحقیقات، نظریة پیوند اجتماعی نظریه. اجتماعی هیرشی به انجام نرسیده است

توان هم برای مردان و هم برای زنان به کار  به کار گرفته شده است؛ بدین معنا که آن را می

پژوهش حاضر در پی . پذیری جنسیتی این نظریه پرداخته نشده است که به تعمیم گرفت؛ درحالی

ها از پیوند اجتماعی، رفتارهای انحرافی  های آن است که با مالحظة تحقیقات پیشین و سنجه این

به این معنا . دانشجویان دختر و پسر را بر اساس نظریة پیوند اجتماعی هیرشی با هم مقایسه کند

که در این پژوهش نظریة پیوند اجتماعی هیرشی به کار گرفته شده است تا مشخص شود که 
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پذیری جنسیتی این نظریه در تبیین رفتارهای انحرافی دانشجویان دختر دانشگاه  عمیمقدرت ت

 مازندران چقدر است؟

 چارچوبنظري

. متمرکز شده است« پذیری تعمیم»پیشینة مربوط به رابطة بین جنس و رفتار انحرافی بر مفهوم 

به  پذیر کنند، تعمیم تمرکز می هایی که بر مردان این مفهوم به این موضوع اشاره دارد که آیا نظریه

ها را در رابطه با  ؟ سه دستة اصلی از نظریه(220 هیدنسون، ) رفتارهای انحرافی زنان نیز هستند

های سنتی رفتار  های دستة اول، نظریه مطابق نظریه. توان از هم تفکیک کرد این موضوع می

اسمیت و )کنند  نة مردان تبیین میانحرافی رفتارهای منحرفانة زنان را همچون رفتارهای منحرفا

شناسی بر پایة  های دستة دوم، مشابه دیگر علوم اجتماعی، جرم بنابر نظریه(. 212 پاترنوستر، 

دهد و در  های مردانه را انعکاس می گذاری شده است، ویژگی تجارب یا معیارهای مردانه پایه

ها شامل  دستة سوم نظریه(.  11 س، بالن لینکتوت و لی)تبیین رفتار انحرافی زنان مفید نیست 

ا و ه ها، اشتراک تالشی است برای ترکیب دو دستة نخست، به طوری که این دسته از نظریه

استفنزمیر و )کند  های هر دو نظریه در علل رفتار منحرفانة زنان و مردان را تصدیق می تفاوت

های معروف رفتار  که هر چند نظریهادعا کردند ( 221 )برای مثال، استفنزمیر و آلن (. 221 آلن، 

اول اینکه، در : ها چند محدودیت دارند کنند، این نظریه انحرافی شکاف جنسیتی را تبیین می

دوم اینکه، تمرکز اصلی بیشتر بر رفتارهای . اند رابطه با رفتارهای منحرفانة معدودی آزمون شده

نة زنان با رفتارهای منحرفانة مردان از سوم اینکه، رفتارهای منحرفا. منحرفانة مردان بوده است

 (. 11 بالنس،  لینکتوت و لی)و زمینة متمایز است ( تجارب گذشته به عنوان قربانی)نظر تجربه 

های نظریة کنترل است که در علوم اجتماعی، بسیار  نظریة پیوند اجتماعی، از زیرمجموعه

به عقیدة هیرشی، . س هیرشی مطرح کرداین نظریه را تراوی. مورد آزمون تجربی قرار گرفته است

ای اجتماعی است و باید به همان گونه که در اجتماع رخ  بزهکاری و رفتار انحرافی مسئله

دهد بررسی شود؛ یعنی در عرصة خانواده، محله، مدرسه، همساالن و سایر نهادها یا  می

نیا و همکاران،  یعلیورد)ها عضویت دارند  مؤسسات اجتماعی که نوجوانان به نوعی در آن

داند که  پردازان کنترل اجتماعی، این تفکر را مردود می هیرشی برخالف نظریه(. 10 : 112 الف

او فرد را دارای منافع شخصی و . ای برای ارتکاب رفتار انحرافی ضروری است وجود هر انگیزه

جامعه مانند نوعی  .نگرد لذا آماده برای عمل به شکلی که بیشترین میزان سود را عاید سازد می
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کند و اگر این موانع سست شوند، رفتار خودمنفعتی ظاهر  مانع در مورد آن رفتار عمل می

از آنجا که از دیدگاه وی، رفتار بزهکارانه نتیجة پیوند (. 11 : 111 شین،  ویلیامز و مک)شود  می

های  ه خواستهاجتماعی ضعیف یا گسسته است، اگر پیوند فرد با اجتماع ضعیف باشد، فرد ب

. دیگران حساسیت کمتر و به تخطی از هنجارهای مشترک اجتماعی نیز توجه کمتری دارد

های اجتماعی مشخص  بنابراین، اعتقادات فرد دربارة اجتماع از میزان اهمیت دادن او به ارزش

تمال های اجتماعی داشته باشد، اح سان، اگر فرد اعتقاد راسخ به هنجارها و ارزش بدین. شود می

نظریة پیوند اجتماعی هیرشی از چهار . کمتری وجود دارد که از هنجارهای اجتماعی تخطی کند

پیوستگی به دیگران مهم، التزام به انواع سنتی کنش، درگیری : عنصر ترکیب شده است

 .های اخالقی جامعه های عرفی و باور به ارزش در فعالیت( مشغولیت)

ند که اگر پیوند جوانان به والدین، هماالن و معلمان خود ک طور کلی هیرشی، استدالل می به

های عرفی درگیر و مشغول و به  مستحکم باشد، به انواع معمولی کنش ملتزم باشد، در فعالیت

به عبارت . یابد های اخالقی معتقد باشد، احتمال ارتکاب رفتار بزهکارانه کاهش می اعتبار ارزش

ی پیوند اجتماعی با بزهکاری رابطة معکوس و معنادار داشته ها رود که مؤلفه دیگر، انتظار می

کند که التزام، مشغولیت، پیوستگی و  وی ادعا می(. 12 :   1 میلر و شِرِک و تیوکباری، )باشد 

تر از  ها مهم ند و به لحاظ نظری هیچ کدام از این مؤلفها باور به صورت مثبت با هم در ارتباط

 (.1   :1 1 شومیکر، )دیگری نیست 

نظريةپيونداجتماعي،جنسيتورفتارانحرافي

اند که  های بسیاری با نتایج متفاوت، به آزمون این نکته پرداخته در خالل چند دهة اخیر، تالش

های مرد بیرون آمده است، آیا  نظریة پیوند اجتماعی که از دل تحقیقات انجام گرفته روی نمونه

به  .(12 :   1 کابویاشی و فوکوشیما، )نحرافی زنان را دارد قابلیت تحلیل و تبیین رفتارهای ا

پذیری جنسیتی نظریة پیوند اجتماعی، هنوز به طور کامل آزمون تجربی  هرحال، موضوع تعمیم

 . نشده است

ند، بسیاری از اندیشمندان در دهة اخیر به نیاز به ا محور مسلط های جنسیت اگرچه نظریه

بر این، مطالعات  عالوه. اند ر به جنس مؤنث بیش از پیش توجه داشتهپذی های تعمیم تدوین نظریه

های  برای سوژه( همچون پیوند اجتماعی)های نظری  اندکی وجود داشتند که قابلیت قیاس گزاره

های رفتار انحرافی و  با وجود برخی استثناها، نظریه. زنان و مردان را آزمون کرده باشند
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ها در  مسیر اصلی اغلب نظریه. اند محور تکامل یافته د خطوط جنسیتبزهکارانه موازی و در امتدا

هایی که در پی تبیین رفتارهای  در مقابل، نظریه. اند تبیین رفتارهای انحرافی مردان طراحی شده

محور  های جنسیت ریشه. اند اند، غالباً در حاشیة توجه قرار داشته انحرافی و بزهکارانة زنان بوده

های رفتار انحرافی، برخی را به سوی این استدالل سوق داده است که  ز نظریهبودن بسیاری ا

 . ندا های خاص رفتار انحرافی مردانه های عمومی رفتار انحرافی بیش از نظریه نظریه

به غیر از چند استثنا، اکثر . های انحرافات در دو مسیر مجزا اما نابرابر رشد کردند نظریه

کلوارد و )برای مثال، نظریة فشار . اند ی انحرافی مردان متمرکز بودهتحقیقات نظری بر رفتارها

ساترلند و )، نظریة پیوند افتراقی (211 ؛ میلر، 221 کوهن، )، نظریة ساختاری (211 اوهلین، 

همه در ارجاع مستقیم و منحصر به مردان توسعه ( 212 هیرشی، )و نظریة کنترل ( 212 کرسی، 

بنابراین، چندان جای تعجب نیست که پس از آن، (. 01 : 212 ستر، اسمیت و پاترنو)یافتند 

 .اند های مردانه انجام گرفته های نظری، با نمونه های تجربی با این چارچوب بیشتر پژوهش

پردازی دربارة مشارکت زنان در رفتارهای انحرافی به طور کامل با  نباید گفت که نظریه

. گاه موقعیت مرکزی و اساسی نداشته است ع هیچغفلت همراه بوده است، اما این موضو

های  کنند، از نظر کیفیت نیز با نظریه هایی که رفتارهای انحرافی زنان را تبیین می عالوه، نظریه به

برای مثال، تبیین رفتارهای انحرافی مردان، . ندا در پی تبیین رفتارهای انحرافی مردان متفاوت

در مقابل، رفتار انحرافی زنان، . یا فرایندهای یادگیری استعموماً مربوط به فرایند ساختاری 

مردان عموماً برای . شود ای از عوامل تبیینی محاسبه می عموماً با مجموعة متفاوت و قابل مالحظه

در مقابل، زنان اغلب . شوند موفقیت پولی، پایگاه و پذیرش هماالن، در رفتار منحرفانه درگیر می

در عوض، انحراف . کنند های شخصیتی، در رفتار انحرافی مشارکت می گاریبه مثابة قربانی ناساز

. شود زنان، به صورت مکرر بحرانی بیولوژیکی یا روانی در درون شخصیت زنان نشان داده می

شود، اغلب به  شناختی برای تبیین رفتار انحرافی زنان استفاده می های جامعه حتی زمانی که سازه

 (.112 اوزبای و اوزجان، )شود  می عوامل خانوادگی محدود

های سنتی رفتار انحرافی صرفاً برای فهم رفتار  اند نظریه اندیشمندانی که استدالل کرده

های انحراف اثر  ند، بر تقویت این دوگانگی مبتنی بر جنسیت در نظریها انحرافی مردان مناسب

فرهنگی و  ة فشار، نظریة خردههایی مثل نظری باید گفت برخی معتقدند که نظریه. اند گذاشته

کنند  بعضی منتقدان ادعا می. نظریة پیوند اجتماعی کاربرد محدودی در درک انحراف زنان دارند
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های مجزایی برای تبیین رفتارهای انحرافی زنان و مردان احتیاج  شناسی به نظریه که در جرم

شناسی نظری، به وسیلة  جرم»: دهد با تأکید این موقعیت را چنین شرح می(  21 )لئونارد . است

توان گفت که در آن زمان هیچ  مردان و در مورد مردان بنیان گذاشته شده است و به سادگی می

بنابراین، برخی . ای برای خود در زمینة تحلیل الگوهای جرایم زنان قائل نبوده است وظیفه

های  تئوری... ورد نیاز استچیزهای کامالً متفاوت در تبیین جرایم و رفتارهای انحرافی زنان م

های خاص از الگوهای جرم  اند، که تبیین های زنان متناقض بوده موجود بارها و بارها با واقعیت

 (.0  :  21 لئونارد، )« شمول پیش بیفتد زنان احتماالً باید بر یک تئوری همه

نحراف توان نظری هر بینشی نظری، به قدرت آن نظریه در کسب جایگاه نظریة عمومی ا

های سنتی به دلیل ناتوانی در تبیین  نظریه(.  2 : 111 آالرید، بارتون و کالون، )وابسته است 

همچون روابط قدرت )جرم و انحراف زنان و در نظر گرفتن عوامل وابسته به جنسیت 

کند، با انتقاد همراه  های جنسی در جرم و انحراف را متفاوت می ، که درگیری گروه(پدرساالرانه

ای متفاوت و  بنابراین، استدالل شده است که دانشمندان باید نظریه(. 221 مسرشمیت، )اند  ودهب

 (.212 نافین و گَیل، )مجزا برای انحراف و جرم زنان طراحی کنند 

این نکته به شکل . ترین عوامل همبسته با بزهکاری شناخته شده است جنسیت یکی از مهم

رویتر، گیلر و هاگل، )است که مردان بیش از زنان بزهکارند  ای به اثبات رسیده بسیار گسترده

ها  با توجه به اینکه الگوهای مصرف مواد و رفتارهای ضداجتماعی در بین جنس(. 221 

لین و کاپالن، )شناسی اهمیت دارد  های جرم متفاوت است، فهم و تبیین این تفاوت در نظریه

چه موقعیت زنان به طور مستقل بررسی نشده در نظریة پیوند اجتماعی هیرشی، اگر(. 222 

است، ولی مفهوم همنوایی با هنجارهای اجتماعی را هیرشی به طور متفاوتی نسبت به زنان و 

به اعتقاد هیرشی، وقتی مردان به هنجارهای اجتماعی همنوایی نشان . مردان به کار برده است

که از ارتکاب جرم و بزهکاری شود  ای مثبت در زندگی تلقی می دهند، این امر جنبه می

کند، ولی همنوایی زنان، امری عادی و نشأت گرفته از نقش و ماهیت زنانگی آنان  جلوگیری می

شود، زیرا جامعه از آنان بیش از مردان انتظار همنوایی با هنجارهای اجتماعی دارد  تعریف می

در زمینة پیوند اجتماعی و  تحقیقات معدودی که تا به امروز(. 112 علیوردی و همکاران، الف)

دهند که سازوکارهای پیوند اجتماعی ممکن نیست برای  اند، نشان می جنسیت صورت گرفته

های متشکل از  این تحقیقات که با نمونه. زنان و مردان جوانان به صورت یکسان تجربه شود

نسیتی و قدرت بندی ج کنند که طبقه اند، به این نکته اشاره می زنان و مردان انجام گرفته
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محور به  محور و پاسخ جنسیت پدرساالرانه در درون خانواده و اجتماع سازوکارهای جنسیت

شناسانه تخلف  های سنتی جرم دیدگاه(. 111 بوث و وارانو، )دهد  کنترل اجتماعی را پرورش می

  حورم های جنسیت اما این بدین معنا نیست که نظریه. دهند در بین هر دو جنس را توضیح می

و مسرشمیت ( 212 ) هاگان. بخشند تنها از جرم زنان بلکه از جرم مردان بهبود نمی درک ما را نه

ا و ه شناسان را به تخلف محور درک پژوهشگران و جرم های جنسیت معتقدند که نظریه( 221 )

 (. 1 2: 1 1 نوواک و کراوفورد، )دهند  ا افزایش میه انحراف

هانظريه

کند، توانایی تبیین رفتارهای انحرافی  که رفتارهای انحرافی مردان را تبیین می پیوستگی همچنان

تر و استوارتر شود، میزان  لذا، هرچه پیوستگی زنان به دیگران مهم، محکم. زنان را نیز دارد

رسد مؤلفة التزام رفتارهای انحرافی زنان را  به نظر می. یابد رفتارهای انحرافی آنان نیز کاهش می

لذا، هرچه التزام زنان به جامعه بیشتر باشد، . کند ن رفتارهای انحرافی مردان تبیین میهمچو

 .یابد رفتارهای انحرافی آنان نیز کاهش می

مشغولیت به امور عرفی و روزمره رفتارهای انحرافی زنان را همچون انحراف مردان تبیین 

یشتر باشد، از میزان رفتارهای لذا، هرچه مشغولیت زنان به امور عرفی و روزمره ب. کند می

 .شود انحرافی آنان کاسته می

لذا، . گذارد رسد مؤلفة باور به یک میزان بر رفتارهای انحرافی زنان و مردان اثر می به نظر می

هرچه زنان نسبت به قواعد اخالقی و قانونی جامعه باور استوارتری داشته باشند، میزان 

 . خواهد یافترفتارهای انحرافی آنان نیز کاهش 

شناسيروش
واحد تحلیل در این . در این تحقیق، از روش پیمایش و از طرح مقطعی استفاده شده است

جمعیت تحقیق حاضر، شامل تمامی . و سطح تحلیل خرد است( دانشجو)پژوهش، فرد 

ری گی نفر به عنوان نمونه، به شیوة نمونه 1 0نفر بود که  2201دانشجویان دانشگاه مازندران و 

ها در این تحقیق، پرسشنامه است که  ابزار گردآوری داده. ای متناسب، مطالعه شدند تصادفی طبقه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Gender-Specific Theories 
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نظری استفاده شده   و اعتبار سازة  برای حصول اطمینان از اعتبار آن از روش اعتبار محتوایی

ها یا  ریهدر اعتبار سازة نظری، مفهوم و مقیاس یا سازة تحقیق باید با روابط مدنظر در نظ. است

در این تحقیق، بر اساس آزمون مقایسة میانگین دو گروه . تحقیقات قبلی هماهنگ باشد

در سطح )دانشجویان دختر و پسر، مشاهده شده است که میزان رفتارهای انحرافی مشاهده شده 

د در میان پسران بیش از دختران بوده است، که این یافته با نتایج تحقیقات متعد( 111/1معناداری

نیا  علیوردی)و داخلی ( 111 ؛ بنت، 221 ؛ دِنو، 221 ؛ مقدم، 111 اسونسون، )پیشین خارجی 

. مطابقت دارد (111 ؛ طارمیان و همکاران، 111 زاده و فیضی  ؛ سراج121  نژاد، و صالح

برای . از اعتبار سازة نظری برخوردار است( رفتارهای انحرافی)نتیجه، مقیاس متغیر وابسته در

پایایی تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است و ضریب آلفای کرونباخ برای  سنجش

به منظور . است 11/1و رفتار انحرافی  21/1 ، باور10/1، مشغولیت 11/1 ، التزام11/1پیوستگی 

های توصیفی و استنباطی  و آماره SPSSافزار  تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوری شده، از نرم

ضریب همبستگی، تحلیل )های استنباطی  ها نیز آماره در تجزیه و تحلیل داده. ده استاستفاده ش

 .  استفاده شد( و رگرسیون چندگانه Tواریانس، آزمون 

تصريحمفاهيموسنجشمتغيرها

انحرافي ، «تقلب»به منظور سنجش عملی متغیر رفتارهای انحرافی، شش بعد  .رفتارهاي

در  «گری تخریب»و « درگیری و دعوا»، «مصرف مواد و الکل»، «ناهنجاری ارتباطی»، «سرقت»

شش گویه برای بعد تقلب، چهار گویه برای بعد )نظر گرفته شده و مجموعاً از شانزده گویه 

سرقت، دو گویه برای ناهنجاری ارتباطی، سه گویه برای سنجش مصرف مواد و مشروبات 

استفاده ( گری گویه برای سنجش تخریب الکلی، یک گویه برای سنجش دعوا و درگیری و یک

 (.  جدول )شده است 

متغیر پیوند اجتماعی بر میزان ارتباط فرد با دیگران داللت دارد که از چهار  .پيونداجتماعي

 . بعد پیوستگی، التزام، مشغولیت و باور تشکیل شده است

ستگی خانوادگی، پیو: در این تحقیق پیوستگی به سه بعد تقسیم شده است. پیوستگی( الف

گویه    طور کلی، برای سنجش بعد پیوستگی،  به. پیوستگی تحصیلی و پیوستگی مذهبی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 . Content validity 
2. Construct validity 
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هفت گویه برای پیوستگی خانوادگی، هفت گویه برای پیوستگی تحصیلی و : طراحی شده است

های تجربی پیشین  سازی بر مبنای پژوهش فرایند شاخص. هفت گویه نیز برای پیوستگی مذهبی

 .صورت گرفته است( 222 و جنینز، 112 نیا،  ؛ علیوردی112 و اوزجان،  اوزبای)

. التزام تحصیلی و التزام مذهبی: در این پژوهش، التزام به دو بعد تقسیم شده است. التزام( ب

برای مثال، . طور کلی، برای سنجش بعد التزام در مجموع چهارده گویه استفاده شده است به

و گویة  التزام تحصیلی سنجش برای« .راتب عالی برایم اهمیت داردادامة تحصیل تا م»گویة 

 .شدبرای سنجش التزام مذهبی استفاده « .شرکت در مراسم مذهبی برایم بسیار اهمیت دارد»

 (.111 ؛ فورد، 222 جنینز، )های متغیر بر مبنای تحقیقات پیشین است  سنجه

برای . ت، شش گویه استفاده شددر این پژوهش، برای سنجش بعد مشغولی. مشغولیت( ج

های هنری  میزان فعالیت در گروه»و  «های ورزشی میزان فعالیت در گروه»های  مثال، از گویه

 . استفاده شده است «دانشگاه

فرایند . در این تحقیق برای سنجش بعد باور از یازده گویه بهره گرفته شده است. باور( د

صورت ( 112 علیوردی نیا و پرایدمور، )پیشین های تجربی  سازی بر مبنای پژوهش شاخص

 .گرفته است



 

 

هايرفتارانحرافيدانشجويانبرحسبجنسيتتوزيعدرصديگويه.1جدول

 رفتار انحرافی
 دختر پسر

 جمع بسیارزیاد زیاد گاهی ندرت به هرگز جمع بسیارزیاد زیاد گاهی ندرت به هرگز
             تقلب

 11    /0 1/  10/  1 /1   /2 11  2 /    /1 1    /    /2 نگاه به برگة دیگری

 11  1/2 2/0 1 /2   /  0/11 11     1 /1 2 /  1 /1 1/01 بردن جواب و موبایل برای تقلب در امتحان

 11  0/1  /2 1/2   /2 20/  11    /1 1/0 1 /  1  1/10 عوض کردن برگة امتحانی

 11  1/1 1/1 2 /   2/1 0 /1 11  1/  1 /1 1  11/  2 /0 ده در تحقیقرفرنس ندادن از منابع استفاده ش

 11   /1 1/0 2 /1  1/1 1/01 11  1/  0/1 0 /2 1 /1 2/12 گزارش نادرست از تحقیقات علمی خود

             سرقت

 11  0/1 1  /2 1/0 21/  11  0/1  /0 1/0 1/  10/  برداشتن جنس از مغازه بدون خرید

 11  0/1 1/1 2/0 1 11 11   /   /2 2/1   /1 2/11 اجازة وسیلة دوستان شتن بیبردا

 11  1 1  /2 1/1  1/2 11   /2  /  0/  0 /0 2/12 بدون پرداخت پول( مثل تاکسی یا اینترنت)استفاده از خدمات 

 11   /   /1 1/0     1/1 11   /   /0 1/  1 /  1/21 برداشتن بدون اجازة پول از خانه

             ناهنجاری ارتباطی

 11  1 0/1 1 /1 0  1/11 11  1/2 1/0 1 /1 2 /  2/11 داشتن دوست از جنس مخالف

 11   /1  /1 2/1 2/1 01/  11  1/0 1/0 1/  1 /  12/  شرکت در پارتی مختلط

             مصرف مواد و الکل

 11   /2 0/1 0/1   /1 21 11  1 /1 1/  1 /1 2 /  10/  مصرف سیگار و قلیان

 11  0/1 1/1  /2 1/0  2/2 11  1/1  /2 1/2 1/  /2 مصرف مشروبات

 11  1 0/1  /  1/1 2/22 11   /2 2/1  /2 0/  2/12 مصرف موادمخدر

 11       11       دعوا و درگیری

 11   /1 1 1/  1 /2 2/12 11  1/  1/    /  1/11 11/  درگیری فیزیکی در یک سال گذشته

             گری تخریب

 11  1/1 1/1 0/1 1 /1  0/1 11  0/1 2/1    1 /1 0/11 تخریب وسایل دیگران یا دانشگاه
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هايتوصيفييافته

های بعد تقلب پسران نسبت به دختران نمرة باالتری  دهد که در گویه نشان می  نتایج جدول 

درصد از پسران  2 / ، «رگة امتحانی در جلسة امتحانعوض کردن ب»برای مثال، در گویة . دارند

درصد از دختران در حد  1/2در حد زیاد و بسیار زیاد قرارداشتند، این در حالی است که تنها 

های بعد دزدی، دختران در  در گویه. اند زیاد و بسیار زیاد در جلسة امتحان برگه عوض کرده

درصد از دختران هرگز بدون   1/2رای نمونه ب. مقایسه با پسران نمرة کمتری کسب کردند

در . درصد است 2/12کنند، ولی این میزان در پسران  پرداخت هزینه از خدمات استفاده نمی

اند،  های ناهنجاری ارتباطی، دختران نمرة نسبتاً بیشتری نسبت به پسران کسب کرده گویه

درصد از  1 /2، «اطالع خانواده داشتن دوست از جنس مخالف بدون»که مثالً در گویة  طوری به

های بعد مصرف  در گویه. درصد از پسران در حد زیاد و بسیار بودند 0 / دختران و حدود 

درصد از  2/22و   2/2، 21مواد غیرقانونی، نمرة دختران کمتر از پسران است، به طوری که 

قلیان، مشروبات الکلی درصد از پسران به ترتیب اصالً سیگار و  2/12و  0/02، 10/ دختران و 

در گویة ابعاد درگیری فیزیکی و تخریبگری هم نمرة پسران . اند و مواد مخدر مصرف نکرده

درصد از پسران در یک سال گذشته در حد زیاد و    /0که  طوری بیشتر از دختران است، به

درصد از   0/1همچنین، . بود 1/1بسیار زیاد درگیری فیزیکی داشتند، ولی این میزان در دختران 

دختران هرگز به وسایل دوستان و دانشگاه آسیب نرساندند، این در حالی است که این میزان 

 .است 0/11برای پسران حدود 

 رگرسیون چندگانه در تبیین رفتارهای انحرافی براساس متغیرهای پیوند اجتماعی

ياجتماعونديپيرهايغمتبراساسنمونهکليانحرافيرفتارهاةچندگانونيرگرسمدل.2جدول

متغیرها
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  /11  111/1 -001/1 -111/1 111/1 -1 /111 -001/1 -1/1 1 باور
  /212 112/1 -01/1  -1/1 1 111/1 -1/1 1 -12/1  -22/1  التزام

  /  1 222/1 -1/ 11 -112/1 111/1 - / 11 -100/1 -01/1  مشغولیت
  /212 112/1 -1/  1 -1/ 1  1/ 11 -0/1   -1/  1 -1/  1 پیوستگی

: (R)ضریب همبستگی چندگانه
111/1 

: (R )ضریب تعیین
 12/1 

ل ضریب تعیین تعدی
 1/1 : شده

: F 
21 /01 

: سطح معناداری
111/1 
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نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه را به روش جبری در تبیین رفتارهای انحرافی کل   جدول 

 (R)همبستگی چندگانه . دهد نمونه بر اساس متغیرهای نظری پیوند اجتماعی هیرشی نشان می

 1 زمان  یوند اجتماعی به طور همبدین معنا که متغیرهای چهارگانة پ. محاسبه شده است% 1 

از این متغیرها، دو . کنند درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی رفتارهای انحرافی را تبیین می

که دو متغیر  در حالی. اند متغیر پیوستگی و مشغولیت با متغیر وابسته رابطة معناداری نشان نداده

ضریب تأثیر استاندارد گویای این است که از . ارندالتزام و باور با رفتار انحرافی رابطة معنادار د

=  -12/1 )کننده و سپس التزام  بینی ترین پیش قوی  =Beta)-001/1(بین این متغیرها باور 

Beta) شوند مؤثرترین متغیرها محسوب می . 
 

ياجتماعونديپيرهايمتغبراساسيانحرافرفتارابعادنييتبدرچندگانهونيرگرسمدل.3جدول

تيجنسکيتفکبه

 ابعاد متغیر وابسته متغیر

 پسران 

 سرقت تقلب 
ناهنجاری 

 ارتباطی

مصرف مواد و 

 الکل

درگیری و 

 دعوا
 گری تخریب

 -11/1** -11/1** -11/1** -74/0** -64/0** -64/0** باور

 -2/1 ** -12/1 -1/ 1** -2/1 ** -0/1  -72/0** التزام

 -1/ 1** -1/1  -1/1 ** -1/1 ٭ -0/1  ** -72/0** پیوستگی

 -11/1 -11/1 11/1 -11/1 -1/ 1 -2/1 ٭ مشغولیت

 دختران 

 -1/1 ** -1/1 ** -81/0** -1/1 ** -70/0** -11/1** باور

 -1/1 ٭ -1/1 ** -1/1 ** -72/0** -1/1 ** -11/1** التزام

 -1/1 ٭ -1/1  -1/   -1/1 ٭ -12/1 -1/1 ** پیوستگی

 -1/1  -11/1 -11/1 -1/1  -11/1 -1/  ** مشغولیت

 >11/1P٭                                          >1P/ 1٭٭                                

دهد که تقلب هم در کل نمونه، هم در نمونة پسران و  مقایسة ابعاد رفتار انحرافی نشان می

طور کلی،  به. معنادار داشته است هم در نمونة دختران، با تمامی ابعاد پیوند اجتماعی ارتباط

های اکوبایاشی و فوکوشیما  میانگین تقلب پسران بیشتر از دختران است و این یافته با یافته

تقلب هم در میان دختران و هم در میان پسران، بیشترین تأثیر را از باور، . همسوست(   1 )

Sat-31
Sticky Note
دو ستاره باشد .
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بیشتر از دختران و تأثیر التزام بر سپس از التزام گرفته است و تأثیر باور بر تقلب بر پسران، 

های اکوبایاشی و فوکوشیما  تقلب، در میان دختران، بیشتر از پسران است که این یافته نیز با یافته

سرقت در کل نمونة آماری با تمامی ابعاد پیوند اجتماعی به غیر از . کامالً همسوست(   1 )

گیری آنان در امور روزمره، ارتباط معناداری با التزام پسران و در. مشغولیت ارتباط معنادار دارد

در میان . این متغیر در میان پسران تنها با پیوستگی و باور ارتباط معنادار دارد. سرقت نداشت

ناهنجاری ارتباطی هم در کل نمونه، . دختران نیز تنها باور با سرقت ارتباط معنادار داشته است

ن نمونة زنانه با تمامی ابعاد پیوند اجتماعی به غیر از هم در میان نمونة مردانه و هم در میا

متغیرهای پیوند اجتماعی تاحد بسیار زیادی ناهنجاری . مشغولیت دارای اثر معنادار بوده است

توان گفت که در میان  طور خالصه، می به. ارتباطی زنان و مردان را شبیه هم تبیین کرده است

باور بیشترین تأثیر را بر ناهنجاری ارتباطی هم زنان و هم متغیرهای پیوند اجتماعی، التزام و 

مصرف مواد و مشروبات الکلی، به میزان زیادی تحت تأثیر باور به . مردان داشته است

البته، التزام و پیوستگی نیز به نوبة خود بر مصرف مواد و مشروبات الکلی اثر . هنجارهاست

شان در  های عرفی همچون درگیری در فعالیت اند و جالب اینکه درگیری دانشجویان گذاشته

های علمی، مذهبی، سیاسی و ورزشی نتوانسته است بر مصرف مواد و الکل اثر معناداری  فعالیت

اما . التزام، باور و پیوستگی تأثیر چشمگیری بر مصرف مواد و الکل مردان گذاشته است. بگذارد

واد و الکل زنان نداشته و برخالف انتظار، متغیرهای پیوند اجتماعی تأثیر چندانی بر مصرف م

های  این یافته، با یافته. پیوستگی زنان، هیچ اثر معناداری بر مصرف مواد و الکل نداشته است

میزان . جهت است جوانا در دختران هم در زمینة مصرف ماری( 212 )اسمیت و پاترنوستر 

قرار دارد که البته متغیرهای پیوند  درگیری و دعوا در کل جامعة آماری، در حد بسیار پایینی

اند این رفتار انحرافی را تبیین کنند و تنها متغیر باور توانسته است تأثیر  اجتماعی کمتر توانسته

متغیرهای مستقل . بارزی بر آن داشته باشد و سایر ابعاد پیوند اجتماعی اثرشان معنادار نیست

البته، متغیرهای پیوند . یبگری را تبیین کننداند بعد تخر پژوهش در حد قابل قبولی توانسته

 .اند اجتماعی، تخریبگری مردان بسیار بهتر از زنان تبیین کرده

گيريبحثونتيجه

شود، این است که  های کالسیک رفتار انحرافی وارد می از جمله انتقادهای اساسی که به نظریه

انحرافی و بزهکارانة جنس مذکر را تبیین توانند رفتارهای  محورند و تنها می ها جنسیت این نظریه
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ها در ابتدا در رابطه با رفتارهای انحرافی مردان  ها نیز این است که این نظریه استدالل آن. کنند

های  ها به عمل آمده است، با نمونه هایی که از این نظریه اند و در ادامه نیز آزمون بنیان نهاده شده

یک نظریة عام، باید قابلیت تبیین انحرافات هم زنان و هم مردان . اند آماری مردانه سروکار داشته

نظریة پیوند اجتماعی . محور است ای جنسیت را داشته باشد، در غیر این صورت این نظریه نظریه

های کالن انحرافات است که در تبیین رفتارهای انحرافی بسیار به کار  ترین نظریه از جمله مهم

نیز از این انتقاد مستثنی نبوده است و از آنجا که هیرشی این نظریه را  این نظریه. شود گرفته می

های این  های خود در دبیرستانی پسرانه بیرون کشیده است و پس از وی نیز آزمون از دل بررسی

ای مردانه  که این نظریه، نظریه شود های مردانه بوده است، این تصور ایجاد می نظریه شامل نمونه

بنابراین، پژوهش حاضر در صدد برآمد تا . تبیین رفتارهای انحرافی زنان را ندارداست و قابلیت 

پذیری جنسیتی این نظریه پاسخ دهد و جوابی برای این سؤال بیابد که آیا نظریة  به مشکل تعمیم

کند که رفتارهای انحرافی مردان را  پیوند اجتماعی رفتارهای انحرافی زنان را آنچنان تبیین می

 .کند که نتایج آن به قرار زیر است این تحقیق، چهار فرضیه را آزمون می. کند میتبیین 

فرضیة اول پژوهش، به اثر معکوس پیوستگی بر رفتار انحرافی دختران اشاره دارد که این 

این . بدین معنا که پیوستگی بر رفتارهای انحرافی دختران مؤثر نبوده است. فرضیه تأیید نشد

که این امر ممکن ناشی از آن . زان پیوستگی دختران در حد باالیی بوده استدرحالی است که می

دوم، اثر نظارت . باشد که نخست میزان رفتارهای انحرافی دختران در حد نسبتاً پایینی بوده است

هر چند در بین بیشتر پاسخگویان . های پیوستگی در نظر گرفته نشده است والدین جزو مؤلفه

گی باال بود، اما از آنجا که غالباً دانشجویان در دوران تحصیل دانشگاهی خود دختر، میزان پیوست

کنند و غالباً پیوستگی و روابط دوستانه جایگزین پیوستگی و  به دور از والدین خود زندگی می

این یافته . شوند شود، در نتیجه افراد از نظارت خانواده غالباً خارج می روابط خانوادگی می

پیوستگی حتی بر رفتارهای انحرافی پسران . است( 111 )های بوث و همکاران  افتهجهت با ی هم

با این حال، این متغیر بر برخی . و رفتارهای انحرافی کل نمونه نیز اثر معناداری نداشته است

در میان ابعاد رفتارهای انحرافی، پیوستگی بیشترین اثر . ابعاد رفتارهای انحرافی مؤثر بوده است

 . تخریبگری، تقلب و مصرف مواد و الکل داشته و اثر آن بر سایر ابعاد ناچیز بوده استرا بر 

فرضیة دوم پژوهش داللت بر اثر معکوس التزام بر رفتارهای انحرافی دختران دارد که تأیید 

گذاری خود در  توان نتیجه گرفت که پاسخگویان دختر حاضر نیستند به آسانی سرمایه می. شد

بر نیز  ها هزینه ا از طریق رفتارهای انحرافی و نقض هنجارها و قانون که برای آنامر تحصیل ر
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اثر التزام بر رفتارهای انحرافی پسران نیز معنادار بوده اما این اثر در مقایسه . هست از دست دهند

، اوزبای و ( 11 )این نتیجه با نتایج پژوهش دیوکس و استین . با دختران کمتر بوده است

هیرشی معتقد است افرادی که . همسوست( 212 )، و اسمیت و پاترنوستر (112 ) اوزجان

رود، آزادی بیشتری برای ارتکاب رفتار انحرافی  شود یا از بین می التزامشان به جامعه تضعیف می

« آزاد»وی به این نکته توجه دارد که فرد برای درگیر شدن در رفتاری انحرافی . کنند پیدا می

های جامعه متعهد و  گیرد که فرد خود را در برابر ارزش آزادی از آنجا شکل می این. شود می

دهد، چرا  کند که با انجام هر رفتار انحرافی چیزی را از دست می بیند و احساس نمی مسئول نمی

که اگر کسی چیزی برای از دست دادن داشته باشد، در رابطه با انجام هر نوع رفتار انحرافی 

 . کند رفتار میتر  محتاطانه

خواستة ( زن یا مرد)شود شخص  این اصل موجب می. التزام بیانگر پذیرش همنوایی است

ای اخالقی فراهم آید  سان، زمینه خود را با توجه به نظر دیگر افراد اجتماع برآورده سازد و بدین

ردی که به ف(. 121 نیا،  علیوردی)که افراد به پرهیز از انحراف از راه راست متعهد باشند 

های متعارف در زندگی روزمره ملتزم باشد، به منظور حفظ موقعیتی که با کوشش برای  فعالیت

در نتیجه از (. 112 ممتاز، )اندازد  کند و خود را به خطر نمی رفتاری نمی خود به دست آورده کج

بیشتری  های های شغلی مناسب در مقایسه با پسران دشواری آنجا که دختران، در کسب موقعیت

دارند، بنابراین، در حال حاضر، دختران به مراتب بیش از پسران در مورد رفتار خود احتیاط 

. رو شوند قبول کنند کنند و حاضر نیستند تهدیدی را که در آینده ممکن است با آن روبه می

کمااینکه در وضعیت کنونی جامعة حاضر، امکان کسب امتیازهای متفاوت در آینده مخصوصاً 

که پسران امکان کسب شغل یا  پذیر است، درحالی رای دختران، صرفاً از راه تحصیالت امکانب

 . موقعیت بهتر را بدون استفاده از تحصیالت خود دارند

اساس فرضیة سوم، مشغولیت بر رفتارهای انحرافی دختران اثر معکوس و معنادار دارد، که بر

کت و مشغولیت دختران در فعالیت رایج و بدین ترتیب، مشار. این فرضیه تأیید شده است

در واقع، دخترانی که زمان . دهد ها در رفتارهای انحرافی را کاهش می عرفی، میزان درگیری آن

های عملی، مذهبی، هنری،  های متعارف اجتماعی، شامل فعالیت بیشتری را صرف فعالیت

ها را  ها زمان آن چراکه این فعالیت اند، اند، کمتر مرتکب رفتارهای انحرافی شده کرده... ورزشی و

در مقابل، مشغولیت نتوانسته است بر رفتارهای . کند برای ارتکاب رفتار انحرافی محدود می
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. محور است بنابراین، متغیر مشغولیت متغیری جنسیت. انحرافی پسران اثر معناداری داشته باشد

هیرشی درگیری را . است( 221 )لیزلیهای این پژوهش، همسو با نتایج تحقیق روزنباوم و  یافته

داند  های متعارف اجتماعی و افزایش درگیری را مقارن با کاهش انحراف می مشارکت در فعالیت

 (. 211 مارکوس و باهر، )

فرضیة چهارم تحقیق داللت بر رابطة معکوس بین باور و رفتارهای انحرافی زنان دارد که 

د شو دختران به قواعد و هنجارهای اخالقی جامعه باعث میدر نتیجه، باور . این فرضیه تأیید شد

هرچند اثر باور بر رفتارهای انحرافی دختران . ها بیشتر انطباقی باشد تا انحرافی که رفتارهای آن

تر و استوارتر از  معکوس و معنادار بوده است اما این اثر بر رفتارهای انحرافی پسران محکم

های پژوهش اسمیت  های مربوط به این متغیر با یافته یافته. است رفتارهای انحرافی دختران بوده

(   1 )، و کابویاشی و فوکوشیما (112 )نثار  پور و حسینی ، جالیی(212 )و پاترنوستر 

شود، احتماالً به این دلیل  طور کلی، اگر فرد مرتکب رفتارهای انحرافی نمی به. مطابقت دارد

در واقع، انحراف به علت فقدان اعتقاد و باور به . داند می است که قوانین جامعه را عادالنه

فردی که خود را تحت تأثیر اعتقادات در جامعه نبیند، هیچ . شود هنجارها و قوانین واقع می

در بین . گیرد گونه وظیفة اخالقی برای خود در رابطه با رعایت قوانین و هنجارها در نظر نمی

اگر فرد به نظام هنجارهای . کننده بوده است ترین بعد تبیینابعاد پیوند اجتماعی، باور مؤثر

اجتماعی اعتماد داشته باشد و ضرورت وجودی قوانین را بپذیرد احتمال اینکه با رفتار خود 

انحراف از نظر هیرشی تحت تأثیر اعتقادات برخالف اخالق . شود ها را نقض کند کم می آن

هرچه افراد کمتر اعتقاد داشته باشند که باید از  در نتیجه،. شود معمول در جامعه واقع می

نظریة پیوند . هنجارها و قوانین پیروی کنند، بیشتر احتمال دارد که مرتکب رفتار انحرافی شوند

ها و هنجارهای  اجتماعی بر این اعتقاد است که افرادی که این اعتقاد استوار را دارند که ارزش

، امکان ندارد در رفتارهای انحرافی مشارکت آورد د درمیتحت انقیاها را  عمومی رفتارهای آن

 (.211 ماسی و کران، )کنند 

آزمون تجربی نظریة پیوند اجتماعی به مثابة ترکیبی از چهار متغیر پیوستگی، التزام، 

مشغولیت و باور در میان دانشجویان دانشگاه مازندران نشان داد که این نظریه قابلیت تعمیم به 

ها مشخص شد که نظریة پیوند  در بخش تحلیل یافته. حرافی دختران را داردرفتارهای ان

درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی رفتار انحرافی کل نمونة آماری را  1 اجتماعی قادر است 

دهد که این نظریه قادر است که  های مردانه و زنانه نشان می مقایسة نمونه. بینی کند تبیین و پیش
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درصد از تغییرات رفتارهای  0 درصد از تغییرات رفتارهای انحرافی مردان و  10نزدیک به 

در نتیجه قدرت نظریه در تبیین رفتارهای انحرافی مردان بیش از . انحرافی زنان را تبیین کند

توان اذعان داشت که متغیرهای پیوند  به طور کلی، می. رفتارهای انحرافی زنان بوده است

در اینجا الزم به ذکر . شغولیت، نتایج مشابهی برای مردان و زنان داشتنداجتماعی به استثنای م

اند رفتارهای انحرافی زنان را نیز  است که متغیرهای پیوند اجتماعی، در این پژوهش توانسته

ها در تبیین رفتارهای انحرافی مردان بیش از رفتارهای انحرافی زنان  تبیین کنند، اما قدرت آن

ارتباط آن با رفتارهای انحرافی مردان و زنان بسیار نمایان بود، متغیر باور بود؛ متغیری که . است

نکتة . تر از رفتارهای انحرافی زنان بود هرچند اثر این متغیر نیز بر رفتارهای انحرافی مردان، مهم

های عرفی، تأثیر زیادی بر رفتارهای  مهم دیگر اینکه متغیر مشغولیت و یا درگیری در فعالیت

 .نحرافی در میان نمونة آماری این پژوهش نداشته استا
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