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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of
family functioning on delinquency in delinquent
adolescents in Tehran Correctional and Rehabilitation
Center. This is a descriptive and correlational study.
Statistic society included delinquent adolescents who
were in the Correctional Center. Of 300 adolescents who
had stayed in correctional center in 1396, there were175
adolescents who had at least two times referred to
correctional center. They were being selected and
assessed as the study group. Mc -Master Family
Assessment Questionnaire (Epstein, Baldwin & Bishop,
1983) was been used to measure the family function and
the Multidimensional Delinquency Scale of Adolescents
and Youth Corporations (Sahami, 1396) to measure
delinquency in the study. The results showed that family
function explained 56 percent of variance of delinquency.
Lack of emotional companionship with beta 12, failure to
resolve the problem with beta 9.05, lack of control
behavior with beta 7.7, lack of emotional integrity with
beta 6.8, lack of communication with beta 3.6, and
failure to handle correct roles with beta 2.8 are Suitable
predictors for delinquency.
Key words: delinquency, adolescents, family
functioning.
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چکیده
ه د ای د پددهشه بررس د ت د یر عملکددر خددوادا بددر بددرش
. بزهکوری ر ادجدااون کوادن اصالح ش تربید شدرر تردران بدد
رشش پهشه ا ادع تدصیف همبستگ ش جومعدۀ آمدوری شدوم
 افدر033  ا. ادجدااون بزهکور مقیم کدوادن اصدالح ش تربید بدد
 افر671  تع ا6031 ادجدان مقیم کوادن اصالح ش تربی ر سول
 ادجدااوا بد ا که حد ال بدرای شمدی بدور بده کدوادن،ا آاون
اصددالح ش تربید ارجددوع شد ش بددهعندددان امدادده بزهکددور مدددر
 برای ار یوب عملکدر خدوادا ا پرسشدنومه. ار یوب لرار گرفتن
Ebstein, Baldvin& Bishap, ( سدنش خدوادا مد موسدتر
) ش بددرای سددنش میددزان بزهکددوری ا مقیددو بزهکددوری1983
. ) اسددتفو ش دSahami, 2017( چن بع د ی ادجدااددون ش جدااددون
 یوفتههوی پهشه اشون ا عملکر خوادا ر سطح. استفو ش
 رص د ا شاریددوا بزهکددوری را تبیددی11 ، رص د اطمینددون33
 اوتداا ر ح مشدک،61 م کن ش ع م همراه عوطف بو بتوی
 فق ان آمیزش عوطف،7/7  ع م کنترل رفتور بو بتوی،3/31 بو بتوی
 ش ع م ایفوی صحیح اق هو0/1  فق ان ارتبوط بو بتوی،1/8 بو بتوی
.  بر بزهکوری ت یر ارا1/8 بو بتوی
.  عملکر خوادا، ادجدااون، بزهکوری:واژههای کلیدی
saberi_md@yahoo.com : نویسندۀ مسئول.*

98/04/22 :پذیرش

97/10/14 :وصول

 / 62دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

مقدمه

نوجوان تعداد  1007نفر آنان یتی بودهاند که از ای عده 400

در بیشتر جوامع ،بزه 1بهعنوان رفتااری قابا تنبیاه از طار

نفر هر دو والد خاود را در طفولیا ،از دسا ،داده بودناد و

شاده اسا ،،اماا صارفا در تبیای آن ،مفهاوم

تعداد  640نفر از ای نوجوانان دارای نامادری و یاا ناپادری

قانون تعریا

حقوقی مسئله کافی نیس .،بزهکااری باه معناای تعادادی از

بوده و تعداد  610نفر آنان پدران و یا مادران معتااد باه ماواد

اعمال ارتکابی غیرقانونی وجه مشترک تماام جواماع انساانی

مخدر داشتهاند .عالوه بر ایا  ،تعاداد  228نفار از نوجواناان

Ahmadi,

مذکور حاص ازدوا های غیرقانونی بوده اناد .از طرفای 189

اس ،که میتواند ماهی،های مختلفی داشته باشد (

 .)2012بزهکاااری نااوعی کاا روی اساا ،کااه بیشااتر بااه

نفر از نوجوانان فوقالذکر نیز پدر و ماادر مجارم و محباو

هنجارشکنی گرایش دارد؛ و به همی دلیا نساب ،باه جارم

داشتهاند و باالخره تعداد  169نفر آناان پادر و یاا مادرشاان

معناای گساتردهتاری دارد (.)Habibi & Riahinasab, 2011

سابقه حبسهای بیش از  6ماه داشته و بقیاه نیاز براثار ساوء

همان طور که برای تأمی سالم ،جسمانی افراد پیشاگیری از

معاشاارت و عاادم تربیاا ،صااحی مرتکااب جاارم شاادهانااد

بیماااری بهتاار از معالجااه آن اساا ،،درزمین ا حف ا مصااال

(.)Khanmohammadi, 2013

اجتماعی و سالم ،جامعه نیز پیشاگیری از جارم مها تار از

وظای

خانواده را می توان به سه طبقه اصالی کاه شاام

مجازات اس .)Goodarzi, 2012( ،در ای راستا و باا هاد

 )1وظااای

تالش برای پیشگیری از جرم و بزهکاری بایاد گفا ،پدیاده

خااوراک و پوشاااک و نظااایر آن؛  )2وظااای

بزهکاری معلول عللی اس ،که ریشههای آن را در شخصی،

وظایفی که بایاد بارای تضامی رشاد ساال اعضاا در کناار

روانی ،خصوصیات جسمانی و یا محیط زندگی و خاانوادگی

نیازهای اولیاه زنادگی ماورد توجاه قارار داد و  )6وظاای

بزهکاران باید جستجو کرد .ازای رو ،گروهی عوام روانی و

بحرانی که باه تواناایی خاانوادههاا در مقابلاه باا حاواد

زیستی را موجب بزهکاری دانسته اند و گروهی دیگر بر نقش

رخدادها مربوط میشود ،تقسی بندی نمود (.)Fogarty, 2009

جامعه بر فارد وارد

ای الگو ،لزوم رشد و تکاما بهنجاار افاراد در

عوام اجتماعی و فشارهایی که از طر

بر اسا

پایااه؛ از قبیا باارآورده ساااخت نیازهااای اولیااه
تحااولی یعناای

و

می شود و سبب گرایش به بزهکاری میشود ،تأکید داشتهاناد

بستر خانواده تابع برآورده شدن ای نیازها در حد مطلاو

( .)Saremi, 2010در ایاا باای  ،بزهکاااری در کودکااان و

بهنجار اس .،عدم موفقی ،در تأمی نیازهای اولیاه خاانواده،

نوجوانان هرچند میتواند به عوام بسیاری ازجمله مشکالت

عوارض ناگواری را برای خانواده به هماراه دارد .رویآوردن

فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی وابسته باشد؛ اما در گام نخسا،

به سرق ،و بزهکاری و ت دادن به خودفروشی در بی زناان

ای خانواده اسا ،کاه کاودک را باه مسایر صاحی هادای،

بخشی از آثار نااتوانی خاانواده در انجااموظیفاه پایاه اسا،

میکناد یاا بساتر گنااه و جارم و انحارا

را بارای او مهیاا

و

( .)Mohideen, 2016همچناای ناااتوانی در انجااام وظااای

میسازد .به ای ترتیب اگر با گسترش بزهکاری در کودکاان و

تحولی ،خانواده را دچار مشکالت عاطفی و روانی مایکناد.

نوجوانان روباهرو هساتی بایاد خاانواده را باه عناوان اولای

بسیاری از اخاتالالت و نارسااییهاای شخصایتی ،خلقای و

مجرای ورودی فرد به اجتماع مورد بررسی قرار دهی و عل

رفتاری ریشه در بیتوجهی باه انجاام وظاای

تحاولی دارد

و انگیزههای اولیاه بزهکااری را در بساتر خاانواده جساتجو

( .)Minochin & Fishman, 2012در تحقیا دیگاری نشاان

کنی  .در ای راستا ،میتوان گف ،،باه هار انادازه کاه رواباط

داده شد که خانواده تأثیر معناداری بر گرایش و عدم گارایش

اعضاء از حدود رواباط صامیمی ،عااطفی و اخالقای خاار

دختران باه ارتکاا

شود ،خطر از بی رفت کاارکرد بسایار مها خاانواده یعنای

 .)2014بر اساا

آموزش هنجارهاا و ارزشهاای اجتمااعی افازایش ماییاباد

 )2012بی کسانی که در زندان میباشند و آنهاایی کاه آزاد

( .)Sharifian, 2012باه ماوجب آماارهااا از  4221مجارم

بزهکااری دارد (
نتاای تحقیا (

Rabani khorasgani,

Sharifian & Malekian,

هستناد ازنظار ازه گسیختگی خاانوادههاا اختاال

معناادار
1. Offense
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وجااود دارد .بااهعبااارتدیگاار ازه ا گساایختگی خااانواده در

بزهکاری بود .جامعه آماری ای تحقی شام نوجوانان  14تا

Sayegan

 18سال مقی کانون اصالح تربی ،و تعداد آن ها برابر با 600

 )&Jebelli, 2010در پژوهش دیگری نشان میدهناد ،فاردی

نفر بود که تعداد  176نفر نوجوانانی بودند که حاداق بارای

که در کودکی محب ،کاردن را فرانگرفتاه و در آغاوش گارم

دومی بار به کانون اصاالح و تربیا ،ارجااع شاده بودناد و

پدر و مادر پرورش نیافته و همیشه تحقیر شده ،در پی انتقاام

شدند .معیار ورود باه مطالعاه،

ارتکا

جرم و به زندان افتادن مؤثر باوده اسا( .،

برآمده و عقده های ناشی از ای کمبودها را در قانون شکنی و
تضییع حا دیگاران جباران مایکناد( .

به عنوان نمونه بزهکار انتخا
بر اسا

پرونده های موجود ،حداق دو بار ارجاع باه کاانون

Kalateh jari et al.

در نظر گرفته شد تا موارد بزهکار اتفاقی که شام نوجوانانی

 )2005نیز در مطالعهای بار روی گروهای از پساران بزهکاار

اس ،که برای اولی به کانون ارجاع شده اند و بزهکار اتفااقی

استان مازندران دریافتند متغیرهای خانوادگی همچون ازدوا
مجدد والدی  ،بیکار بودن آن ها و سابقه مصر

ماواد مخادر

توسط پدران در بروز بزهکاری فرزندان آن ها اثرگذار اسا.،
بر اسا

خوانده میشوند از مطالعه حذ

شود (.)Ebrahimi, 2015

بررسیهای ( & Feigelman, Howard, Xiaoming,

ابزار پژوهش
مقیااا

چندبعاادی بزهکاااری نوجوانااان و جوانااان :ایا

 )Cross, 2000داشت روابط خانوادگی باز ،تماشاگر خشون،

پرسشنامه دارای  22سؤال اس ،که با در نظر گارفت شارایط

خشاون ،جواناان رابطاه

فرهنگی ،ویژگیهای اجتمااعی جامعاه ایاران و نظریاه هاای

مساتقی و معنااداری دارد )Shoemaker, 2010( .نیاز رابطااه

جامعه شناسی مقیا

چندبعدی بزهکاری نوجوانان و جوانان

عاطفی فرد در دوران کودکی را با بروز بزهکااری نوجواناان

تادوی و اعتباار یاابی شاده اسا.)Sahami et al., 2017( ،

مرتبط دانس )Zahn, 2009( .،نیاز در تحقیا خاود باه ایا

سؤاالت ای پرسشنامه در چهار مقوله قاانونشاکنی  4ساؤال

نتیجه رسید تعل و دلبستگی به پادر و ماادر ،پیوساته باودن

(به چه میزان گرایش دارید که بدون گواهینامه رانندگی کنیاد

خانواده با بزهکاری نوجوانان رابطاه معکوسای دارد .تماامی

 -به چه میزان بر دیوارها و صندلیهای مدرساه چیزهاایی را

ای مطالعات تأثیر نقاش خاانواده در کا روی و انحرافاات

مینویسید) ،بزه سط پایی  0سؤال (به چاه میازان در طاول

اجتماعی نوجوانان را مطرح نموده و چاون در ایاران تااکنون

تحصی بدون اجازه وسای تحریر دوستانتان را برداشتید -به

در مورد ابعاد عملکردی خانواده و ارتباط با بزهکاری در بی

چااه میاازان باادون اجااازه از شااار موبایا دیگااران اسااتفاده

نوجوانان بزهکار کاانون اصاالح و تربیا ،مطالعاات انادکی

میکنید) ،رفتارهای غیراخالقی  6سؤال (به چه میزان به طاور

صورت گرفته در ای پژوهش محق برآن شد تاا باا بررسای

پنهانی با جنس مخال

خود قرار مالقات میگذارید  -به چه

اهمی ،نقش کارکرد خانواده بر بروز بزهکاری به ای فرضایه

میزان به خاطر تنهایی با جنس مخال

بودن و نظارت والدی باا ارتکاا

ارتباط برقرار میکنید)

پاسخ دهد که کارکرد خانواده با ابعااد آن (همراهای عااطفی،

و مصر

ح مشک  ،کنترل رفتار ،آمیزش عاطفی ،ارتباط و نقاش هاا)

استفاده از الک و مواد مخدر برای شما لذت بخش اس - ،به

در بروز بزهکاری تأثیر دارد.

الک  ،مواد مخدر و سیگار  7سؤال (به چاه میازان

چه میزان برای راح ،شدن اعصا
هستند .پاسخ به سؤاالت بر اسا

خود سیگار مایکشاید)
مقیا

لیکرت  0درجه ای

روش

اصال (=  ،)0خیلی ک (= ،)1ک (= ،)2زیاد (= ،)6خیلی زیاد

روش پژوهش ،جامعۀ آماری و نمونه :طرح پژوهش حاضر

(= )4و فوقالعاده زیاد (= )6نمرهگذاری شده اسا .،ضاریب

از نوع توصیفی همبساتگی باود کاه محقا در آن باه دنباال

پایایی ک پرسشنامه با آلفای کرونباخ  0/71و برای عام اول

بررسای میازان اثرگاذاری عملکارد خاانوادگی باا تأکیاد بار

(مصر

الک  ،)0/89 ،عام دوم (ارتباط باا جانس مخاال ،

مؤلفه های مارتبط باا آن (حا مسائله ،ارتباطاات ،نقاشهاا،

بزه اخالقی ،)0/82 ،عام سوم (بزه با ساط پاایی  )0/70و

پاسخگویی عاطفی ،درگیری عاطفی و کنترل رفتاری) بر بروز

عام چهارم (قانونگریزی  )0/02به دس ،آمد و باا ضاریب
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الک  ،)0/91 ،عام دوم (ارتباط

بازآزمایی عام اول (مصر

با جنس مخال  ،بزه اخالقی ،)0/90 ،عام سوم (بزه با سط

مادران دانشآموزان مدار

ابتدایی شهر تهران ای پرسشنامه

را تکمی کردند .ضریب آلفای کرونباخ برای کا پرسشانامه
کاارکرد کلای  ،0/78حا مسائله

پااایی  )0/72و عام ا چهااارم (قااانونگریاازی  )0/76اساا،

 0/94و برای خردهمقیاا

( .)Sahami et al., 2017پایایی ای ابزار در ایا پاژوهش باا

 ،0/72ارتباط  ،0/70نقشها  ،0/71همراهای عااطفی ،0/760

روش آلفای کرونباخ  0/84محاسبه شد.

کنترل رفتار  0/00و آمیازش عااطفی  0/71گازارش شاد .در
Epstein,

تحقی کاشا و همکااران ( )2017ضاریب آلفاای کرونبااخ

 :)Baldwin & Bishop, 1983ای پرسشانامه در ساال 1986

برای ک پرسشنامه  0/96و برای خرده مقیا

کاارکرد کلای

میالدی توسط اپستای  ،بیشاپ و بالادوی در دانشاگاه ما

 ،0/79ح مسئله  ،0/74ارتباط  ،0/72نقش ها  ،0/70همراهی

ماستر ارائه شد کاه مبتنای بار رویکارد سیساتمی اسا ،کاه

عاااطفی  ،0/74کنتاارل رفتااار  0/09و آمیاازش عاااطفی 0/74

ساختار ،سازمان و الگوی تبادلی واحد زناشاویی را توصای

گزارش شد .در ای تحقی نیز آلفای کرونباخ برابار باا 0/88

میکند .ای پرسشنامه  00سؤال دارد و ابعاد مهمی از کارکرد

بااه دساا ،آمااد ،همچناای پایااایی آزمااون باااز آزمااون باارای

خانواده را که اغلب نمود بالینی پیدا مایکنناد در شاش بعاد

زیرمقیا ها به ترتیب برای خردهمقیا

کاارکرد کلای ،0/79

مورد ارزیابی قرار میدهاد کاه عباارت اناد از :حا مسائله،

ح ا مساائله  ،0/77ارتباااط  ،0/72نقااشهااا  ،0/80همراهاای

ارتباطات ،نقشها ،پاساخگویی عااطفی ،درگیاری عااطفی و

عاااطفی  ،0/66کنتاارل رفتااار  0/76و آمیاازش عاااطفی 0/72

کنترل رفتاری .پرسشنامه ( )Macmaster,1983باه ماا اجاازه

گزارش شد.

پرسشانامۀ سانشش خاانواده ما

ماساتر (

میدهد که روابط خانوادگی یا زناشویی را در یا

طیا

از

وضعی ،سالم ،تا اختالل شدید روانی مورد آزماایش قارار

روش اجرا و تحلیل دادهها

دهی  .ای پرسشنامه به روش لیکرت نمره گذاری شده اسا،

به منظور اجرای پژوهش بعد از مراجعه باه کاانون اصاالح و

در ای ابزار به هر سؤال نماره  1تاا  4داده مایشاود کاه بار

تربی ،و برقراری ارتباط اولیاه بارای جلابتوجاه و رعایا،

گزینه های قویا موافق (نمره  ،)1موافق (نمره

صداق ،در پاسخگویی ،دساتورالعم نحاوۀ پاساخ دهای باه

 ،)2مخالف (نماره  ،)6قویاا مخاالف (نماره  )4اسا .،دامناه

سؤاالت برای نوجوان توضی داده شد و به آنان اطمینان داده

نمرات ای پرسشنامه بی  00تا  240اس،؛ بناابرای  ،در ایا

شد که اطالعات ارائه شده توسط آنان صرفا برای انجاام کاار

اسا

انتخا

پرسشنامه هر چه آزمودنی در هر خرده مقیا

نمره بااالتری

به دس ،آورد ،نشانگر اختالل و عملکرد ناسال بیشاتر در آن
خرده مقیا

اس .،دو مورد از سؤالهای ایا پرسشانامه باه

شرح ذی اس -1 ،برنامه ریزی فعالیا ،هاای خاانوادگی ماا

پژوهشی مورد استفاده قرار میگیرد و محرمانه خواهند ماناد.
پس از اجرا ،دادههاا توساط نارم افازار  spssتجزیاه وتحلیا
شدند .برای آزمون فرضیه های تحقی از ضریب همبستگی و
رگرسیون چندگانه استفاده شد.

دشوار اس ،،چون ما یکدیگر را به درساتی درک نمای کنای .
 -2اگر کسی در خانواده ما دچار مشک شاود ،ساایری ها
درگیر ح آن میشوند.

( Mohammadi & Malekkhosravi,

یافتهها
فرضی کلی :عملکرد خانواده بر بروز بزهکاری در نوجواناان

 )2007پژوهشی را انجام دادند تا ویژگیهای روان سنجی ای

تأثیر دارد .به منظور بررسی ای فرضایه از آزماون رگرسایون

پرسشنامه را بررسی نمایناد .بارای ایا منظاور  494نفار از

استفاده شد که نتای آن جدول  1مشاهده میشود.

جدول  .1نتایج خالصه مدل تأثیر عملکرد خانواده بر بروز بزهکاری در نوجوانان
مدل

R

R2

خطای استاندارد برآورد
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1

0/76

0/60

1/19

0/66

جدول  1خالصه مدل را نشان مای دهاد .مقادار ضاریب

متغیر عملکرد خانواده تبیی مای گاردد .بارای بررسای تاأثیر

همبستگی ( )Rبی متغیرهاا برابار باا  0/76اسا ،کاه نشاان

مؤلفه های عملکرد خانواده بر باروز بزهکااری در نوجواناان

می دهد بی متغیر پیش بی و متغیر ماالک همبساتگی بااالیی

ضرایب تاأثیر رگرسایون مشااهده شاده در جادول  2ماورد

وجود دارد .مقدار ضاریب تعیای تعادی شاده ()R2=0/60

بررسی قرار گرف.،

اس ،که نشان می دهد  60درصد واریانس بزهکااری توساط
جدول  .2ضرایب تأثیر رگرسیون مؤلفههای عملکرد خانواده بر بروز بزهکاری در نوجوانان
مدل

با توجه به نتای

ضرایب استانداردشده

T

Sig

Beta

همراهی عاطفی

-12

-21/06

0/000

ح مشک

-9/06

-19/04

0/008

کنترل رفتار

-7/7

-17/89

0/002

آمیزش عاطفی

-0/8

-16/94

0/01

ارتباط

-6/0

-8/02

0/06

نقشها

-2/8

-0/09

0/04

جدول  2مقدار آماره  tبرای مؤلفه

آمارۀ  tبرای مؤلفه نقشها ( )t=-0/09در سط

99درصد

همراهی عاطفی عملکرد خانواده ( )t=-21/06در سط 99

اطمینان معنادار اس ،که بیانگر تأثیر ضریب رگرسیون

درصد اطمینان معنادار اس ،که بیانگر تأثیر ضریب رگرسیون

استانداردشدۀ مؤلف نقش عملکرد خانواده بر متغیر بروز

استانداردشده ای مؤلفه بر متغیر بروز بزهکاری در نوجوانان

بزهکاری در نوجوانان اس.،

اس .،مقدار آماره  tبرای مؤلفه ح مشک ( )t=-19/04در
سط  99درصد اطمینان معنادار اس ،که بیانگر تأثیر ضریب

بحث و نتیجهگیری

رگرسیون استانداردشدۀ آن بر متغیر بروز بزهکاری در

نتای

نوجوانان اس .،مقدار آماره  tبرای مؤلف کنترل رفتار

واریانس بزهکاری را تبیی میکند؛ بنابرای رابطه معناداری

( )t=-17/89در سط  99درصد اطمینان معنادار اس ،که

بی ای متغیر با میزان بروز بزهکاری وجود دارد .ای یافته با

بیانگر تأثیر ضریب رگرسیون استانداردشدۀ ای

مؤلفه بر

ای

نشان داد عملکرد خانواده  60درصد از

تحقی

نتای تحقیقات (

Kalateh jari, 2010, Nazari et al., 2012,

متغیر بروز بزهکاری در نوجوانان اس .،همچنی مقدار آماره

 )Vitaro, 2013, Sharifiah & Malekian, 2012همخوان

 tبرای مؤلف آمیزش عاطفی ( )t=-16/94در سط 99درصد

اس .،همچنی در ای مطالعه نشان داده شد که ابعاد عملکرد

اطمینان معنادار اس ،که بیانگر تأثیر ضریب رگرسیون

خانواده شام

مشک  ،کنترل رفتار،

استانداردشدۀ مؤلف آمیزش عاطفی بر متغیر بروز بزهکاری

آمیزش عاطفی ،ارتباط و نقشها در بروز بزهکاری نوجوانان

در نوجوانان اس .،مقدار آمارۀ  tبرای مؤلف ارتباط نیز

مؤثر اس،؛ بنابرای میتوان اظهار کرد خانواده تأثیر عمیقی

 99درصد اطمینان معنادار اس ،که

بر بزهکاری و شخصی ،افراد دارد .بزهکاری نوجوانان

بیانگر تأثیر ضریب رگرسیون استانداردشدۀ مؤلف ارتباط بر

همواره ازجمله مسائ مورد توجه در جوامع مختل

بوده

متغیر بروز بزهکاری در نوجوانان اس،؛ و درنهای ،مقدار

اس .،ای آسیب اجتماعی نه تنها میتواند هزینههای گزافی

( )t=-8/02در سط

همراهی عاطفی ،ح
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را بر دول،ها تحمی کند ،بلکه سبب از دس ،دادن نیروهای

ارتباط اس .،در ای میان ،دلبستگی و عالقه یکی از مه تری

جوان کشور بهعنوان آیندهسازان و سرمایههای اصلی آن

عناصر بزهکاری اس ،که با میزان وابستگی فرد به اشاخا

میان ،خانواده

دیگر به ویژه خانواده و نهادهای اجتماعی در ارتباط اسا .،از

کشور میشود ( .)Asgari, 2011در ای

بهعنوان نخستی نهاد اجتماعی که ساختار اصلی شخصی ،و

طرفی افرادی که روابط خاانوادگی سااختاریافته تاری دارناد،

روان فرد را میسازد ،پایه و مبنای رشد نوجوانان محسو

تعام سازندهای با سایر اعضای خانواده بهویژه والدی دارند،

میشود و هرگونه گسستگی و بدعملکردی در آن را میتوان

در محیط اجتماعی حضور پررنگ تاری دارناد و باه دیگاران

با بزهکاری در ارتباط دانس.)Ratinabalan, 2017( ،

عالقه مند هساتند احتماال کمتاری دارد مرتکاب بازه شاوند

بررسیهای متعدد نشان داده اس ،که بزهکاران از خانواده

(.)Moitra et al, 2018

نابسامانی سبب طرد آنها

بعد دیگر مطرح شده در نظری هیرشی یعنی تعهد نیز باا

نابسامان و آشفته هستند که ای

شده اس،؛ بنابرای اگر فرد مورد توجه خانواده واقع نشود و

در نظر گرفت جایگاه خانواده در زندگی نوجوانان قاب توجه

یا از خانواده طرد شود آماده ک روی ،ناسازگاری و تجاوز

اس،؛ به گونه ای که هرچه فارد احساا

مسائولی ،و تعهاد

به حقوق دیگران خواهد شد .کودکانی که در محیط خانه

بیشتری نسب ،به خانواده و جامعه خود داشته باشد کمتر باه

پذیرفته نشدهاند و با محرومی ،عاطفی و فقدان مهر مادری
روبرو بودهاند ،محب ،و عواط

دیگران را احسا

سم ،ارتکا

جارم و بزهکااری خواهاد رفا( ،

Ahmadi,

نمیکنند

 .)2012درواقع هر چه فرد نقشهای برجسته تار و انتظاارات

اس ،رفتار

مشخص تری از خانواده داشاته باشاد و نیازمناد پاساخهاای

خصمانه بروز دهند .ای افراد فاقد قدرت سازش میشوند؛

اجتماعی و ارتباطی بیشتری باشاد ،نیااز باه سارمایه گاذاری

هرچه روابط اعضای خانواده سال و از صمیمی،

کنشهای موافا باا جامعاه و خاانواده

و با ترک خانه و مدرسه و ناسازگاری ممک
بنابرای

باالتری در خصو

بیشتری برخوردار باشد ،امکان بروز رفتارهای بزهکارانه و

احسا

انحرافی در افراد کمتر خواهد شد (.)Ghareyatagh, 2015

بیشتری برای حفاظ ،از دستاوردهای خود با دیگران خواهد

خانوادههایی که در آنها تعامالت میان اعضای خانواده

داش .)Barnez et al, 2006( ،درعی حال ،اشتغال به تکالی

صمیمی و سازگارانه نباشد و در آن نقشها و مسئولی،های

خانوادگی و تالش برای بقاء خانواده باعث میشود تاا افاراد

عضو بر

فرص ،کمتری بارای درگیار شادن در رفتارهاای بزهکاراناه

مختل

تقسی نشده باشد و یا مسئولی،های ی

و در ای زمینه سرمایه گذاری بیشتری میکند و دلی

عهده افرادی واگذار شود که انجام درس ،آن مسئولی،ها

داشته باشند .درحالیکه افاراد کاه در فعالیا ،هاای متعاار

خار از توانشان اس ،و در ک عملکرد مناسب و بهنجاری

خااانوادگی و اجتماااعی شاارک ،ندارنااد ،تمای ا و فرصاا،

نداشته باشد ،سبب تمای اعضای آن به دوری از خانواده

بیشتری برای ارتکا

میشود .ازای رو ،احتمال بروز بزهکاری و انحرافات

 .)2014به عبارتی ،زمانی که چالش اصلی فارد تاالش بارای

اجتماعی را در فرد میافزاید ( .)Cashen et al., 2017در

ح ا مشااکالت در بنیااان خااانواده و رفتارهااای اثااربخش و

راستا )Parsons,2005( ،معتقد اس ،نهادها و

هماهنگ با بقاء و حف بنیان خانواده باشد ای طور مایتاوان

سازمانهای اجتماعی ،ابزارهای جامعهپذیری و درونی سازی

اظهار کرد که خانواده تأثیر عمیقی بر اعضاای آن مایگاذارد.

همی

جرم و بازه خواهناد داشا( ،

Sogar,

ها

ارزشها هستند و اگر ای نهادها و ازجمله خانواده کارایی

همچنی الگوهای خانوادگی نامتعادل و رواباط معیاو

الزم را نداشته باشند جامعه دچار بیسازمانی اجتماعی شده

چون ازها گسایختگی ،آشافتگی ،درگیاری و نارسااییهاای

و پیامد آن شیوع رفتار انحرافی در جامعه اس.،

رفتاااری و عقیاادتی والاادی  ،نقااش مااؤثری در تکااوی و

( )Hirschi, 1969معتقد اس ،باروز بزهکااری باا چهاار

شک گیری نگرش مثب ،فرد نسب ،به بزهکاری ایفا مایکناد

جزء اصلی شام تعل خاطر ،تعهد ،درگیر شدن و اعتقااد در

و اگر فرد مورد توجه خانواده واقع نشود و یا از خانواده طرد
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