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 چکيده
 روش: هدف بررسی انحرافات ناشی از بیکاری در شهر نیشابور انجام شده است. با پژوهش این 

 نمونه روش از استفاده نفر از زندانیان بند باز شهرستان نیشابور می باشند که با 261نمونه آماری 
تهیه شده توسط پژوهشگر مورد آزمون قرار  پرسشنامه ابزار با شدندو انتخاب تصادفی گیری

که با استفاده از آزمون ضریب همبستگی مورد سنجش قرار پژوهش  یها افتهگرفتند. نتایج: ی

از آن  یحاکو همچنین فراوانی های موجود در زمینه تحصیالت، تأهل، شغل، سن و...   گرفته اند

 زهیو فحشاء، نزاع و ست یانحراف اخالق ،یدر بروز سرقت، انواع بزهکار ادیز حد تا یکاریباست که 

 .  به مواد مخدر نقش دارد ادیاعتپرخاشگرانه( و ی)رفتارها
 

 انحراف، سرقت، آدم ربایی، قتل، اعتیاد، بیکاری :يديکل واژگان
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 مقدمه 
شورهای در          سأله مبادرت ورزیدن به کاری یکی از مهمترین مباحث در ک شری جهان امروز م سعه و یا جوامع ب حال تو

مفید وساازنده برای افرادآن جامعه اسات. اما مشاکل زمانی به وجود می آید که فرد شاغل دلخواه خود را پیدا نکند و به او لف  

 (1369بیکار تعلق گیرد)کی نیا،

آنها را  ،یا بوده اساات. دسااته یمتفکران اجتماع برخی از مورد توجه ربازیاز د ی نیز در این رابطهانحرافات اجتماع مطالعه    

 دهیزائ یانحراف یدانند. اغلب رفتارها یاجتماع م عتیو طب طیاز مح ینها را ناشآ گرید یدانسته و دسته ا یآدم از سرشت یناش

 اجیکاال و خدمات مورد احت نیمساائول در تأم کنترل و ضااعم مقامات یناتوان و یو تکنولوژ ینظام اقتصاااد نیب یعدم سااازگار

 (.1375)فرجاد،است یشغل یفرصتها نیافراد جامعه بخصوص تأم

کند.  یم راتییاز تغ یاساات که فرهنر را آماده قبول برخ ییاز راهها یکیاز جامعه شااناسااان، انحراف  یبعضاا دهیبه عق    .

جامعه خطرناک اساات و مقابله با آن به  یاساات که برا یاجتماع قاچاق از انواع انحرافات ،یخودکشاا ،ییآدم ربا اد،یساارقت، اعت

 نیبتوان گفت از مهمتر دیرا شا یماد تیفقر است و فقر و محروم جادیدر ا یعامل مهم یکاریب .انجامدی م یحف  ثبات اجتماع

ست. فرد وجود عوامل به س یآورنده انحرافات ا ست از  یاجتماع بیکه دچار آ  یمغبوناحساس حقارت و یاز لحاظ روان سو کیا

احساااس  یپندارد، نوع یم خود تیچون جامعه را مساائول محروم گرید یشااود و از سااو یکند و از جامعه طلبکار م یبودن م

افتاده، به  یو ضد اجتماع یقانون ریغ یچه بسا درمجار ییفقرزدا یکوشش او برا بیترت نی. بدابدی یدر او پرورش م یانتقام کش

 (.1377د)ستوده اصل،شوی م دهیکش تیو جنا سرقت

و به  وجوددارد؟ یکاریاز ب یناشاا یانحرافات اجتماع نیب یمسااأله روبروساات که چه رابطه ا نیپژوهش محقق با ا نیدر ا    

 بیکاری می باشد.و  یانحراف اجتماع کاهش یبرا یو عمل یعلم یدنبال راهکارها

 و ضرورت پژوهش تياهم

آمد سرانه  در کمبود ،یبودن سطح زندگ نیپائ ،یدیتول یها انیضعم بن لیبه دل رانیدر حال توسعه مثل ا یکشورها در    

س عیو توز سطح کشور و ن اریب  یشغل یفرصت ها افتنین رشد کار و یرویحجم گسترده و روز افزون عرضه ن زیناعادالنه آن در 

 یمیو بخش عظ ردیگ یمشاغل خرده پا شکل م یبرخو یدالل ،یمتناسب با آن، مشاغل عمدتاً به صورت مشاغل کاذب، واسطه ا

 یکاریمناسب در ب یفرصت شغل افتنین لیبه دل ایآورند  یم یمشاغل کاذب رو نیا یبه سو ایکرده و مجرب  لیتحص یرویاز ن

سر م صاً در یکاریب شیبرند. افزا یبه  صو شکالت اجتماع مخ سائل و م شر جوان م شته ح یرا در پ یق صاد اتیدا با  زیرا ن یاقت

باعث  مدتکشاند و در دراز یم یجامعه را به هالکت و نابود یفرهنگ یها ارزش یتمام نکهیکند. مهمتر از همه ا یم روبروخطر

. دینمای بروز م کاریشخص ب دری و هم به صورت اجتماع یکه هم به صورت فرد شودیم یاجتماع یها بیبوجود آمدن انواع آس

س  ییآدم ربا اد،یاعت مخدر،سرقت، قاچاق کاال و مواد لیاز قب یتوان به بروز انواع انحرافات اجتماع یم یاجتماع یها بیاز انواع آ

ش شاره نمود که برا یو خودک ست  یا سیاری از جرایمی جامعه خطرناک ا شاهد ارتکاب ب ست، و امروزه ما  شی از بیکاری ا که نا

هستیم که جوانان و قشرهای مختلفی را روانه زندان نموده است لذا برای تأکید بر اهمیت این معضل ضرورت دانسته شد تا علل 

 .این انحرافات ریشه یابی شود

 اهداف پژوهش

  یالف ( هدف اصل

 باشد.  یم نیشابورشهرزندانیان بند باز در  یکاریاز ب یناش یانحرافات اجتماع یپژوهش، بررس یهدف اصل

  یب( اهداف فرع

 در نزد افراد. یدر بروز انواع بزهکار بیکاری  ریتأث زانیم یبررس -1

 افراد. نیدر ب (پرخاشگرانه ی)رفتارها زهیدر بوجود آمدن نزاع وست بیکاری  ریتأث زانیم یبررس -2

 .افرادو فحشاء در نزد یشدن انحرافات اخالق داریدر پد بیکاری ریتأث زانیم یبررس -3
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 به مواد مخدر در نزد افراد. ادیدر بروز اعت بیکاری ریتأث زانیم یبررس -4

 در بروز انواع سرقت در نزد افراد. بیکاری ریتأث زانیم یبررس -5

 پژوهش فرضيات

 .موجب شده است تا به مقدار زیادی، افراد دست به انواع بزهکاری بزنند بیکاری. 1

 .موجب شده است تا به مقدار زیادی، انحرافات اخالقی و فحشاء در نزد افراد پدیدار شود بیکاری. 2

 دموجب شده است تا به مقدار زیادی، نزاع و ستیزه )رفتارهای پرخاشگرانه( در بین افراد بوجود آی بیکاری. 3
 موجب شده است تا به مقدار زیادی، اعتیاد به مواد مخدر در نزد افراد بروز نماید بیکاری. 4

 .موجب شده است تا به مقدار زیادی، افراد دست به انواع سرقت بزنند بیکاری. 5
 چهار چوب نظري

 :دیفرو گموندیز دگاهید

سان در فرافروید ه نظر ب     سمان نیتکو ندیهر ان ص یو اجتماع یج شخ شامل یبرخوردار م یتیاش از  او » شود. بخش اول 

i»با«نهاد » ای« d»با » .انسان است تیجو و سرکش شخص لذت ،یزیغر ،یعیبخش طب ندهیاست و نما تیشخص یکه جنبه بدن

ساد یمنبع بد شهینهاد هم ج،یرا دهیهمه بر خالف عق نیا شامل«.ستین و ف ص یخودکه جنبه روان ای»من«بخش دوم   تیشخ

ست و نما صی بخش واقع گرا ندهیا شمار م تیشخ شامل یفرد به  سوم   یکه جنبه اجتماع من برتر ای»فرا خود«رود. بخش 

 .دهدی م وندیپ یرامونیپ یها که فرد را به جامعه و گروه تیاز شخص یبخش ندهینما است و تیشخص

ساس ا بر     سان دگاه،ید نیا شأ اختالل رفتار نیا نیقدرت و عدم توازن قوان یهرگونه ناهم ست، یسه بخش من چه، غلبه  ا

 یها مغلوب بخش ت،یشااخصاا یزیغر ای یعیبخش طب)«id»  بر گریناتوانند، منجر به انحراف و غلبه دو بخش د «id» بخش

 ماند و من یم یفرد باق تیشااخصاا ایدر قساامت ناآگاه وجدان  یبه صااورت عقدها» گردد یشااده م یشااده و فرهنگ یاجتماع

تحت  ایگردند )در خواب  میعوامل سرکوب کننده تضع یعنید،یآ دیپد یشود و اگر فرصت یدر رفتار فرد منعکس م میرمستقیغ

 (.1378فراهانی فرد،«)ابدی یم یتجل یعی( باز به همان شکل طب گرید طیشرا

 ساختارگرا رویکرد

 یم نییجامعه تب یساختار اوصاف ریپذ ینیب شیپ یامدهایشئون مختلم جامعه را برحسب پ»ساختارگرا کردیبرحسب رو    

در باب  یاخالق یارزش ها یسرکیعام  تیسؤال که چرا در جامعه ما با وجود مقبول نیبه عنوان نمونه در مقام پاسخ به ا «کنند

خورد، اگر پاسااخ داده شااود که چون ساااختار  یبه چشاام م مختلم با درجات نهیزم نیدر ا یروابط مرد و زن، انحراف اجتماع

صاد شده که افراد توانا یاقت شک یحداقل امکانات برا نیتأم یبرا الزمیی کشور موجب  شند و به هم لیت شته با  نیخانواده را ندا

 دهیپد نیازا یساااختار ینییآورند،درواقع تبیم یخود رو یزیغر یازهاین نیبه تأم یاجتماع یخالف هنجارها یجهت از راه ها

 (.1354،راچ ، جک رال، راچ،)به دست آمده است

 عاقالنه گزینش رویکرد

)ساانجشااگرانه(  دهیهدفدار و ساانج ان،یاساات که رفتار آدم نیا »دارد و آن یاصاال محور کیعاقالنه،  نشیگز کردیرو    

ست...آدم شانیرا که با غرا یها ، راه یدر چند راه انیا ست اخت ز سود و  یهر راه به رفتن یکنند، برا یم اریموافق ا سبه  محا

 دنیرس یبرا یمناسب لهیاست که در چارچوب اطالعات مشخص از شقوق مختلم، وس دهیعاقالنه و سنج یکنند ... عمل یم انیز

صم ینوع زیرفتار منحرفانه ن ن،یبنابرا «شدبا یبه هدف سنجش  انهیگرا دهیفا یعقالن نشیوگز یفرد یریگ میت ست که پس از  ا

 میو تصم نشیاست که امکان گز نیاصل بر ا کردیرو نیبه عالوه، در ا رد؛یگ یرفتار منحرفانه صورت م یمثبت و منف یامدهایپ

 (.1369)سخاوت،وجود دارد کسانیافراد به  همهی برا یریگ

 مانزا دیوید دیدگاه

در انجام جرم  یمقصر دانستن عوامل خارج یعنی - یساز یخنث ای یساز که فرد در ارتکاب به جرم از فنون سترون ییاز آنجا
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 .شودیم کترینزد یجامعه شناس یدگاههاید به کند،ی خود استفاده م

سل به عذر و بهانه ها به     ش لیو دل هاتیتوج لیاز قب یینظر مانزا تو ست که فرد منحرف یبرا یترا ستفاده از  با انحراف ا ا

س نیا سرزن یاریفنون ب ساس نیشود، بر ا یم رشیهمراهند پذ یاعمال انحرافکه با  ییهایو زشت هایاز  فرد منحرف ممکن  کی ا

شمردن مح صر  ست با مق سلب یم یکه در آن زندگ ی طیا سئول کند از خود  را که از عمل  یصدمه ا قیطر نیکند و بد تیم

ش یو صد تفر به لیاتومب دنیانگارد . مثال دزد دهیشود ناد یم ینا شتن پل یب ای حیق ستن معلم. با  ایو  سیرحم انگا عادل ندا ن

شد، م تیعنا ستن از طر یعامل بزهکار که توان گفت یبدانچه آورده  شتن برخ قیو انحراف فرد در تبرئه خود دان صر انگا  یمق

 (.1379)سعادت،اند را بدان سمت سوق داده یاز انحناء و یبه نحو است( که یرونیعوامل ب

 کوهن نظریه

 حیدهد را توض یاز جوانان را به رفتار بزهکارانه سوق م یکه گروه یخاص یروان و یکرده است تا علل اجتماع یسع هنوک    

شان م یرسمی دهد. همانطور که آمارها  یدست م یدهد، اکثر جوانان مجرم از طبقات محروم هستند که غالباً به دزد یجرم ن

ست عامل مهم ضوابط الزم برا یاجتماع یبه ارتقا لیجامعه م نییجوانان در مراتب پا یکژرفتار زنند. کوهن معتقد ا  یو فقدان 

. 1 شااامل یبزهکار ی. به نظر کوهن الگوهادیگو ینم یجوانان طبقات متوسااط و باال سااخن یمورد بزهکار دری ارتقاء اساات، ول

کار کار ،یبدخواه ،ییجو نهیک.2. یماد زهیبدون انگ یبزه بالی خراب لذت گرا4 یباف ی. منف3 یعار یو ب یگریالا تاه  یی.  کو

 ی، می شود.و استقالل گروه ی. خودمختار6یریرپذیی. تغ5مدت

 اجتماعی سازمانی بی نظریه هاي

 یاجتماع یزندگاز ینیمع ۀرفتار در حوز ییراهنما یروشاان برا یارهایعدم وجود مع یبه معنا یهنجار یب میاز نظر دورک    

ست . در ا ست دادن جهت  ط،یشرا نیا ساس از د سبب م یم یابیفرد اح ش لیاز قب یاعمال شود که به یکند و  اقدام  یخودک

 .دینما

 میتقس نظام بودن دیاست، به واسطه جد یدار هیو سرما یبر مناسبات صنعت یکه مبتن دیجد شتیمع وهیش دورکیمنظر  به

 یکرده و آنها را برا ریدرگ ناسالم رقابت کیکند و افراد جامعه را در  یم جادیدر افرا د ا یکار نابسمان، انتظارات و توقعات تازه ا

سااو، و  کیهمه از  یتها برایموقع نینبودن ا یافتنی اما دساات د،ینمای م کیتحر صااانهیحر دیجد یها تیبه موقع یابیدساات

ضع ش ییشدن و عدم کارآ میت سطی و هنجار ینظام ارز شروع هجامعه به وا ست دادن م سو نیشیپ تیتحول و از د  گر،ید یاز 

 (.1378)گیدنز،کندی هموار م یاجتماع رییهرگونه تغ یراه را برا تیوضع نیکه ا شوندی م« آنومی»تیوضع جادیموجب ا

 مرتون آنومی نظریه

 و دانند یدر وجود فرد مربوط م یزیغر یها را به کشااش یکژرفتار شااهیاساات که ر یمرتون مقابل نظر کسااان هینظر     

چه ن ظارت اجتماع یروهایمعتقدند چنان تاررا کنترل نکنند و مانع نشاااوند، یزیغر یها کشاااش ینظم و ن  یم یرو یکژرف

 (.1376)گولد،کولب،دهد

ش وی ضاد ب یاز ناهمخوان یانحراف را نا ساس افراد هر  نیو بر ا داندیم یقانون شده ینهاد یو ابزارها یاهداف فرهنگ نیو ت ا

 .دهدی جامعه را در دو دسته قرار م

که  یکسااان ای. افراد کج رفتار )2(.اند رفتهیشااده را پذ ینهاد یو ابزارها یکه اهداف فرهنگ یکسااان ای. افراد راساات رفتار )1

 (.1374،)مساواتی آذر،کنند( جادیا یدو عامل فوق همساز نیاند ب نتوانسته

 اجتماعی انحرافات باب در سازرلند نظریه 

 است : ریبه قرار ز انجامدی م یکه به بزهکار ییندهایفرآ ه،ینظر نیاساس ا بر    

ست، نه موروث ی. عمل مجرمانه آموختن1 س افتد،همانیبه فکر انجام دادن آن نم اموزدیتا فرد آن را ن یعنی.  یا  یطور که تا ک

 اختراع کند . نهیزم نیتواند در ا یمطلع نباشد، نم یکیمکان یاز کارکرد دستگاهها

و فقط در  اساات و به کمک کلمات یو عموماً به صااورت شاافاه ردیگ یافراد انجام م ریارتباط فرد با سااا قی. آموزش از طر2

 .ردیانجام گ افهیحرکات چهره و ق قیموارد ممکن است از طر یبرخ
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 . ردیگ یدارند انجام م مانهیفرد روابط صم که با کینزد ی. بخش اعظم آموزش رفتار بزهکارانه در گروهها 3

 است . یجرم جزئ ندیفرآ جادی، روزنامه و مجالت در ا نمایس رینظ گرید ی، نقش مراکز ارتباط نیبنابرا

 و گاه ساده است . دهیچیدارد : الم ( فنون ارتکاب جرم که گاه پ ی. آموزش عمل مجرمانه مراحل مختلف4

 عمل مجرمانه . هیو ج ( توج یدرون ی، کششها شهایها ، گرا زهی( جهت دادن به انگ ب

 است. یآموختن یدرون یها به ابزار کشش لیها و م زهی. کسب انگ5

باشد که با  یکساناز شتریکه موافق شکستن قاعده اند ب یاو با کسان زشیزند که آم یفرد به عمل بزهکارانه دست م ی. زمان6

بزهکاران هر دو  ریو غ بزهکاران سااازرلند اساات و به ارتباطات فرد با هیدر واقع اساااس نظر بند نیشااکسااتن قاعده مخالم اند. ا

 کند.  یاشاره م

شدت  ،یدارد از لحاظ فراوان گرانیکه فرد با د ی. ارتباطات گوناگون7 سن و  سانیتداوم، تقدم   ریمتغ اثر سازرلند .ستندین ک

شر یتقدم را به خوب ست حیت ست. پر ست  یا الگویمنبع  یمنزلت اجتماع ای ژینکرده ا ست و ا ایرفتار در ست ا ارتباط با  نکهینادر

 دارد.  ریاست در شدت ارتباط تأث ختهیبا عواطم و احساسات فرد آم زانیم منبع تا چه

 ریساااا یریادگی که در کندی م یرا ط یزمیمجرمانه همان مکان ریمجرمانه و غ یرفتار مجرمانه در ارتباط با الگوها ندی. فرآ8

 . ستین دیتقل ندیفرا به رفتار بزهکارانه فقط محدود یریادگیاست که  نیشود. منظور ا یمشاهده م یاجتماع یرفتارها

رفتار  رایشود. ز ینم جادیکند. اما توسط آنها ا یم انیو عام شخص را ب یکل یو ارزشها ازهایکه رفتار بزهکارانه ن ی. در حال9

ست. دزدها معموالً برا یو ارزشها ازهایهمان ن انیمجرمانه هم ب ریغ  زین میکنند. کارگران شر یم یدزد پول به دنیرس یعام ا

 (.1390)حسینی،کنند یکسب پول کار م یبرا

 روش تحقيق

 جامعه ي آماري

شهر      شده از زندان  شد که برطبق گرفته  شابور می با شهر نی شابور جامعه ی آماری دراین تحقیق  زندانیان بند باز   261نی

 نفر می باشند .

 واحد آماري

 واحد آماری در این پژوهش هریک از زندانیان شهر نیشابور  می باشد.    

 روش نمونه گيري

 .روش نمونه گیری دراین تحقیق به صورت تصادفی ساده می باشد    

 حجم نمونه 

 .میکن یبدست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده م یبرا

 

 اعتباروروایی تعيين

مرتبط و مشابه و استفاده از  قاتیمراجعه به تحق (الم است: رفتهیصورت پذ ریپرسشنامه اقدامات ز ییروا نییبه منظور تع     

شنامه آنها )کم س صاحبه با تعداد (ب (.یفیو ک ینمونه پر صاحب نظر. یانجام م صاحب جاز افراد مطلع و  ستفاده از نظرات  .  ا

س یاجتماعنظران علوم  صان آ ص س بیو متخ شگاهها. یو نظرخواه یهمفکرج(  .یشنا ستادان دان شنامه  میتنظ د( از ا س پر

شد ه که در  عیتوز ییپاسخگو یبرا ،یاز نمونه آمار یتعداد نیب هیپرسشنامه اول  یتعداد یعنیآزمون  شیپ ی. اجراو .یمقدمات

پرسشنامه  میتنظ ه( در آنها بعمل آمده است. یو اصالحات دهیمشخص گرد سواالت یآن صحت و سقم برخ لیاجرا و تکم نیح

 پس از انجام مالحظات و اصالحات الزم. ینهائ

 استفاده شده است دشو یم دهیکرونباخ نام یآلفا بیضر شکل خود نیتر یاز فرمول مربوط در کل قیتحق نیدر ا

 

http://www.rassjournal.ir/


 15-27، ص 1395، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 

 

j                ∑δj²  
Ra = ––––– {1- ––––––}           (1)  

j – 1              δ²  
 

 Ra =  / ضریب پایایی کل آزمونj واریانس نمرات  = ²δواریانس نمرات هر بخش آزمون / = ²jδ= تعداد بخشهای آزمون /    

 .باشدی م یشده است که مقدار مناسب 82/0ی باال ،در پرسشنامه بیضرا نیبر طبق محاسبات انجام گرفته اکل آزمون 

 

 

(2) 
 

 

 

 

 

 

 

 یافته هاي  تحقيق

 یافته هاي توصيفی 

 

 
 تاهل تيبراساس وضع یفي:آماره توص1-4نمودار
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متاهل مجرد جمع

فراوانی
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 d (=0/05دقت احتمال خطا )

 n =  حجم نمونه

 Nجامعه  آماری= 

 T( = 96/1مقدار ضریب اطمینان )

25/0= Pq 
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 التيبراساس تحص یفي:آماره توص2-4نمودار

 

 

 

 
 براساس سن یفي:آماره توص3-4نمودار
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 براساس درآمد یفيتوص :آماره4-4نمودار

 

 

 

 

 

 
 براساس شغل یفي:آماره توص5-4نمودار

 

 یافته هاي استنباطی:

 ؟بزنند یافراد دست به انواع بزهکار ،یادیموجب شده است تا به مقدار ز یکاریب آیا سوال اول:

ضیه آزمون برای ستگی ضریب از فوق فر سون همب ستفاده پیر ست شده ا صل نتایج 6-4جدول. ا ستگی تحلیل از حا  را همب

 .دهد می نشان

0H :ندارد وجود معناداری ی می زنندرابطهدست به انواع بزهکار کهافراد و بیکاری بین. 

1H :دارد وجود معناداری رابطهزنند یم یو افرادکه دست به انواع بزهکار یکاریب بین. 
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 ضریب تعداد متغیرها

 همبستگی

 سطح

 معناداری

 000/0 437/0** 261 یو انواع بزهکار یکاریب

**01/0>p 

 يو انواع بزهکار يکاريببين  همبستگی ضریب 6-4دول شمارهج

 

شان ها داده تحلیل از حاصل نتایج گردد، می مالحظه 6-4جدول در که همان طور سبه همبستگی ضریب که دهد می ن  محا

سطح 437/0ی برابرو انواع بزهکار یکاریبمتغیر  بین شده ست 000/0معناداری و  ستگ نی. بنابراا سطح یهمب  بین p<01/0در 

 .است و فرض خالف پذیرفته می شود و فرض صفر رد می شود بوده مثبت و متغیر رابطه معنادار دو

 ؟شود داریو فحشاء در نزد افراد پد یانحرافات اخالق ،یادیموجب شده است تا به مقدار ز یکاریب سوال دوم:آیا

را نشان  یهمبستگ لیحاصل از تحل جینتا7-4استفاده شده است. جدول رسونیپ یهمبستگ بیفوق از ضر هیبرای آزمون فرض

 دهد. یم

1H :دارد وجود معناداری رابطهزنند یو فحشاء م یو افرادکه دست به انواع انحرافات اخالق یکاریب بین.  

0H :ندارد وجود معناداری ی زنندرابطهم و فحشاء یدست به انواع انحرافات اخالق کهافراد و بیکاری بین. 

 

 

 ضریب تعداد متغیرها

 همبستگی

 سطح

 معناداری

و  یو انواع انحرافات اخالق یکاریب

 فحشاء

261 **739/0 000/0 

**01/0>p 

 و فحشاء یو انواع انحرافات اخالق يکاريببين  همبستگی ضریب 7-4دول شمارهج
 

شان ها داده تحلیل از حاصل نتایج گردد، می مالحظه 6-4جدول در که همان طور سبه همبستگی ضریب که دهد می ن  محا

در  یهمبسااتگ نی. بنابرااساات 000/0و سااطح معناداری 739/0برابر و فحشاااء یو انواع انحرافات اخالق یکاریبمتغیر  بین شااده

 .رد می شوداست و فرض خالف پذیرفته می شود و فرض صفر  بوده مثبت و متغیر رابطه معنادار دو بین p<01/0سطح

 ؟دیافراد بوجود آ نیپرخاشگرانه( در ب ی)رفتارها زهینزاع و ست ،یادیموجب شده است تا به مقدار ز یکاریب سوال سوم:آیا

را نشان  یهمبستگ لیحاصل از تحل جینتا8-4استفاده شده است. جدول رسونیپ یهمبستگ بیفوق از ضر هیبرای آزمون فرض

 دهد. یم

H1وجود دارد.  یزنندرابطه معنادار یپرخاشگرانه(م ی)رفتارها زهیو افرادکه دست به نزاع و ست یکاریب نی: ب 

H0وجود ندارد. یزنندرابطه معنادار یپرخاشگرانه(م ی)رفتارها زهیو افرادکه دست به نزاع و ست یکاریب نی: ب 
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 ضریب تعداد متغیرها

 همبستگی

 سطح

 معناداری

 زهیو نزاع و ست یکاریب

 پرخاشگرانه( ی)رفتارها

261 **396/0 000/0 

**01/0>p 

 پرخاشگرانه( ي)رفتارها زهيو نزاع و ست يکاريببين  همبستگی ضریب 8-4جدول شماره

 

شان ها داده تحلیل از حاصل نتایج گردد، می مالحظه 6-4جدول در که همان طور سبه همبستگی ضریب که دهد می ن  محا

در  یهمبستگ نی. بنابرااست 000/0و سطح معناداری 396/0برابرپرخاشگرانه( ی)رفتارها زهیو نزاع و ست یکاریبمتغیر  بین شده

 .است و فرض خالف پذیرفته می شود و فرض صفر رد می شود بوده مثبت و متغیر رابطه معنادار دو بین p<01/0سطح

 ؟دیبه مواد مخدر در نزد افراد بروز نما ادیاعت ،یادیموجب شده است تا به مقدار ز یکاریب سوال چهارم:آیا

را نشان  یهمبستگ لیحاصل از تحل جینتا9-4استفاده شده است. جدول رسونیپ یهمبستگ بیفوق از ضر هیبرای آزمون فرض

 دهد. یم

H1وجود دارد.  یزنندرابطه معنادار یبه مواد مخدر م ادیو افرادکه دست به اعت یکاریب نی: ب 

H0وجود ندارد. یزنندرابطه معنادار یبه مواد مخدر م ادیرادکه دست به اعتو اف یکاریب نی: ب 

 
 ضریب تعداد متغیرها

 همبستگی

 سطح

 معناداری

به مواد  ادیاعتو یکاریب

 مخدر

261 **673/0 000/0 

**01/0>p 

 به مواد مخدر اديو اعت يکاريببين  همبستگی ضریب 9-4جدول شماره

 

شان ها داده تحلیل از حاصل نتایج گردد، می مالحظه 6-4جدول در که همان طور سبه همبستگی ضریب که دهد می ن  محا

سطح معناداری 673/0برابر به مواد مخدر ادیواعت یکاریبمتغیر  بین شده ست 000/0و  ستگ نی. بنابراا سطح یهمب  p<01/0در 

 .صفر رد می شوداست و فرض خالف پذیرفته می شود و فرض  بوده مثبت و متغیر رابطه معنادار دو بین

 ؟افراد دست به انواع سرقت بزنند ،یادیموجب شده است تا به مقدار ز یکاریب سوال پنچم:آیا

ض ضر هیبرای آزمون فر ستگ بیفوق از  سونیپ یهمب ست. جدول ر شده ا ستفاده  صل از تحل جینتا10-4ا ستگ لیحا را  یهمب

 دهد. ینشان م

H1وجود دارد.  یزنندرابطه معنادار یو افرادکه دست به انواع سرقت م یکاریب نی: ب 

H0وجود ندارد. یزنندرابطه معنادار یو افرادکه دست به انواع سرقت م یکاریب نی: ب 
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 ضریب تعداد متغیرها

 همبستگی

 سطح

 معناداری

 000/0 421/0** 261 انواع سرقت ی وکاریب

**01/0>p 

 و انواع سرقت يکاريب نيب یهمبستگ بیضر 10-4شماره جدول

 

شان ها داده تحلیل از حاصل نتایج گردد، می مالحظه 6-4جدول در که طور همان سبه همبستگی ضریب که دهد می ن  محا

سرقت یکاریبمتغیر  بین شده ست 000/0سطح معناداری  421/0برابر و انواع  ستگی بنابراین. ا سطح همب  دو بین p<01/0در 

 .پذیرفته می شود و فرض صفر رد می شوداست و فرض خالف  بوده مثبت و متغیر رابطه معنادار

 

 

 وپيشنهادات  نتيجه گيري

 يريگ جهينت

 بزنند؟ یافراد دست به انواع بزهکار ،یادیموجب شده است تا به مقدار ز یکاریب ایاول: آ سوال    

 یو انواع بزهکار یکاریب ریمتغ نیمحاساابه شااده ب یهمبسااتگ بیدهد که ضاار یداده ها نشااان م لیحاصاال از تحل جینتا    

رابطه معنادار و مثبت بوده اساات و فرض خالف  ریدو متغ نیب یهمبسااتگ نیاساات. بنابرا 000/0 یو سااطح معنادار437/0برابر

 شود. یشود و فرض صفر رد م یم رفتهیپذ

 شود؟ داریو فحشاء در نزد افراد پد یانحرافات اخالق ،یادیموجب شده است تا به مقدار ز یکاریب ایدوم:آ سوال    

و انواع انحرافات  یکاریب ریمتغ نیمحاساابه شااده ب یهمبسااتگ بیدهد که ضاار یداده ها نشااان م لیحاصاال از تحل جینتا    

رابطه معنادار و مثبت بوده است و  ریدو متغ نیب یهمبستگ نیاست. بنابرا 000/0 یو سطح معنادار739/0و فحشاء برابر یاخالق

 .دشو یصفر رد م شود و فرض یم رفتهیفرض خالف پذ

 د؟یافراد بوجود آ نیپرخاشگرانه( در ب ی)رفتارها زهینزاع و ست ،یادیموجب شده است تا به مقدار ز یکاریب ایسوم:آ سوال

 زهیو نزاع و ساات یکاریب ریمتغ نیمحاساابه شااده ب یهمبسااتگ بیدهد که ضاار یداده ها نشااان م لیحاصاال از تحل جینتا    

شگرانه(برابر ی)رفتارها سطح معنادار396/0پرخا ست. بنابرا 000/0 یو  ستگ نیا رابطه معنادار و مثبت بوده  ریدو متغ نیب یهمب

 شود. یشود و فرض صفر رد م یم رفتهیاست و فرض خالف پذ

 د؟یبه مواد مخدر در نزد افراد بروز نما ادیاعت ،یادیموجب شده است تا به مقدار ز یکاریب ایچهارم:آ سوال   

شان م لیحاصل از تحل جینتا    به مواد مخدر  ادیواعت یکاریب ریمتغ نیمحاسبه شده ب یهمبستگ بیدهد که ضر یداده ها ن

رابطه معنادار و مثبت بوده اساات و فرض خالف  ریدو متغ نیب یهمبسااتگ نیاساات. بنابرا 000/0 یو سااطح معنادار673/0برابر

 شود. یشود و فرض صفر رد م یم رفتهیپذ

 افراد دست به انواع سرقت بزنند؟ ،یادیموجب شده است تا به مقدار ز یکاریب ایپنچم:آ سوال

و انواع ساارقت  یکاریب ریمتغ نیمحاساابه شااده ب یهمبسااتگ بیدهد که ضاار یداده ها نشااان م لیحاصاال از تحل جینتا    

رابطه معنادار و مثبت بوده اساات و فرض خالف  ریدو متغ نیب یهمبسااتگ نیاساات. بنابرا 000/0 یسااطح معنادار 421/0برابر

 شود. یشود و فرض صفر رد م یم رفتهیپذ

 پيشنهادات:

سو ستیبای که م یاقدام نیمهمتر     سرما یاز  شتغال زائ ردیصورت گ گذاران هیدولت و  ست . مهمتر یا سئله برا نیا  یم

شود.  جادیا ،یو یسالمت روان یبرا یمناسب ی نهیزم قیطر  نیتا از ا کند از درآمد آن امرار معاش دیاست که با یفرد شغل کی
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به شرح  کاریدر نزد جوانان و افراد ب یاز بروز انحرافات اجتماع یریشگیجهت پ ییو اجرا یعملی راهکارها توانی اساس م نیبر ا

 برشمرد: لیذ

 به سااوی بی رویه نیروی کار مهاجرت از جلوگیری جهت کوچک شااهرهای در زندگی امکانات تأمین و اقتصااادی توسااعه -
 .انحرافات دامنه افزایش و بزرگ شهرهای

س - صنا یو راه انداز سیتأ صت ها شیکوچک به منظور افزا عیکارگاه ها و  شتغال و انجام تمه یفر از  یریجلوگالزم و داتیا

 اشتغال یدر مراکز خصوص یبروز فساد اخالق

 توسط خانواده کاریاز جوانان و بخصوص افراد ب یاقتصاد تیفرهنر حما تیتقو -

شتغال جوانان در دوران فارغ التحص جادیا - شاغل پاره وقت جهت ا امکان ازدواج  شدن و فراهم یعال التیو اتمام تحص یلیم

 آنان

 کاریافراد ب یبرا ریفراگ یها مهیو گسترش ب یاقتصاد ،یاجتماع نیتوجه به تأم -

 یو مولد برا مناسبی شغل یفرصت ها جادیو ا یو حرفه ا یفن یآموزش ها قیاز طر کاریو مهارت افراد ب یتوانمند شیافزا -

 کار ازمندیافراد ن

 . و فراهم نمودن بستر مناسب کار انیمتقاض یالزم جهت خوداشتغال التیتسه یاعطا -
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