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 چکيده

در شهر شیراز بود. این اعتیاد فرزندان والدین بر  طالقتاثیر هدف از این تحقیق، بررسی 

 -تحقیق با توجه به نوع هدف، كاربردي و از نظر چگونگی اجرا در زمره تحقیقات توصیفی

امعه آماري این پژوهش شامل كلیه اطفال بزهکار شهر شیراز با پیمایشی قرار داشت. ج

ابزار تحقیق،  .به صورت تصادفی در دسترس بودنمونه گیري نفر و  372حجم نمونه 

، توسط آزمون هاي توصیفی، SPSSپرسشنامه محقق ساخته بود. در نرم افزار آماري 

زمون هاي استنباطی كلوموگروف جهت نرمال سازي داده ها و آ –آزمون اسمیرونف 

رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه و میزان پیش بینی كنندگی 

متغیرها و آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی تاثیر متغیرها بر یکدیگر انجام شد. 

سطح تحصیالت والدین، وضعیت اقتصادي والدین و موقعیت شغلی والدین در متغیرهاي 

 ،طالق والدین در متغیرهاي گرایش به اعتیاد فرزنداننادار دارد. تاثیر مع طالق والدین

 تاثیر معنادار دارد.گرایش سرقت در فرزندان و مزاحمت هاي خیابانی و  ولگرديگرایش به 

، تحصیالت والدین، طالق، سرقت، وضعیت اعتیاد فرزندان :يديکل واژگان

 .اقتصادي
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 2 محسن دالوري،  1 مهدي ناظمی

 .الملل واحد قشم نیدانشگاه ب ی،ارشد حقوق جزا وجرم شناس یكارشناس 1
 قشم. الملل بین ازاد شناسی، دانشگاه وجرم كیفري حقوق دكتراي 3

 

 نام نویسنده مسئول:
 مهدي ناظمی

 

 در شهر شيراز اعتياد فرزندانبررسی تاثير طالق والدین بر 
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 مقدمه
گذار شخصیت هر فرد است كه نقش مهمی در تعیین سرنوشت و زندگی آینده او دارد و اخالق و ایهشکی نیست كه خانواده اولین پ

سالمت روانی فرد تا حدود بسیار زیاد در گرو آن است؛ چراكه فرد پس از متولد شدن تحت تأثیر افکار، عقاید و رفتار اعضاي خانواده خود 

گذارد. به طور كلی، طرز تفکر والدین یا سایر اعضاي خانواده به است كه در رفتار فرزند تأثیر میرو، خانواده اولین عاملی گیرد. از اینقرار می

ها و كمبودهاي آنچه در اینجا بیشتر مورد توجه است، آثار سوء كاستی. گذاردهر شکلی كه باشد كم و بیش در فرزندان آنان تأثیر می

ها است كه فرزندان تحت شرایط خاص در معرض فساد و شود. در اثر همین كاستیمی خانوادگی است كه متوجه سایر اعضاي خانواده نیز

اطفال كاري از جمله مواردي كه ممکن است در نهایت منجر به بزه. شوندكاري سوق داده میگیرند و به تدریج به سوي بزهتباهی قرار می

ر آن متوجه سایر اعضاي خانواده و حتی بستگان آنان خواهد شد. گاهی گردد، اختالف والدین و مشاجرات و اصطکاک بین آنان است كه آثا

گونه معضالت خانوادگی، شود. بدیهی است اینها موجب قهر و حتی ترک یکی از والدین از محیط خانواده میاوقات، مشکالت خانواده

گذارد. اگر فرزندان در محیط خانه خود طعم آنان میموجب مختل شدن امنیت و بهداشت روانی فرزندان شده، تأثیر مستقیم و نامطلوبی بر 

شده خود خواهند گشت و به احتمال زیاد در دام آرامش، صفا و صمیمیت را، كه از نیازهاي اولیه است، نچشند در خارج از خانه به دنبال گم

ي و مشاجره پدر و مادر آثار نامطلوب و شومی بر به هر حال، ناسازگار شوند.كاري سوق داده میشیادان و افراد فاسد افتاده و به سوي بزه

عالقه شده، و حتی از گذارد. گاهی اوقات، فرزندان به علت بر هم خوردن آرامش روانی، نسبت به تحصیل یا كار بیروان اعضاي خانواده می

فرد بزهکار  088در پژوهشی كه از ( .1233، ان)كریمی شودها فراهم میكاريكنند و سرانجام، زمینه گرایش آنان به انواع بزهمنزل فرار می

درصد افراد  00دهد كه اند. بررسی دیگر نشان میدرصد مادرانشان طالق گرفته و یا در حال جدایی بوده 56به عمل آمده، معلوم شد كه 

رو، از این .(1238، )ستوده اشته استاند كه از هم جدا زندگی كرده و بین آنها اختالف نظر و ستیزه وجود دمجرم داراي پدر و مادري بوده

كند، ولی طالق همه اعضاي خانواده را دچار اضطراب میباشد.میاطفال اختالف والدین، بستر و زمینه مناسبی براي انحراف  توان گفتمی

دهنده این اضطراب ق نشانتجربه طالق براي تمام اعضاي خانواده اضطراب زاست و رفتار كودكان پس از طال براي فرزندان ناگوارتر است.

هاي روانی عواقب و پیامدهاي طالق یا تاثیر طالق در پدیدهاز رود. است و پس از طالق میزان اختالالت عاطفی و رفتاري در كودكان باال می

ي ضد اجتماعی. فحشا ها و رفتارهابزهکاري كودكان و نوجوانان، ناسازگاري: توان به طور اختصار چنین برشمردو اجتماعی كودكان را می

هاي غیرمجاز. بویژه در نتیجه فقر و ناآگاهی. اعتیاد زنان، مردان، كودكان و استفاده از كودكان در توزیع مواد مخدر و دیگر فعالیت

هاي طالق. بچه پرخاشگري و ناسازگاري كودكان و نوجوانان، فرار از منزل و ولگردي آنان. كاهش میل به ازدواج در دیگر افراد خانواده بویژه

توانند ثبات هاي طالق با گذشت چندین سال نمیدیدن روانی و اجتماعی. بچه اهمال و مسامحه والدین در تحکیم و تربیت فرزندان و آسیب

شناسی در دوران هیجانی و عاطفی خود را به دست آورند. از آنجا كه هسته مركزي شخصیت افراد به نظر بسیاري از پژوهشگران روان

گونه كودكان در بسیاري از موارد دچار اختالالت شخصیتی خواهند شد. فرزندان طالق در آینده اكثرا افسرده، گیرد، اینكودكی شکل می

كنند و اطمینان اي قوي را براي خود تصور نمیشود. فرزندان طالق آیندهگیر و منزوي هستند و اتکاي به نفس آنان نیز بشدت كم میگوشه

توجهی اعتنایی و بیدهند و در آینده نسبت به افراد پیرامون خود و مقیاس باالتر اجتماع، به نوعی بیاركان زندگی از دست می خود را به

 .(1231، )نوراحمدي شوندكشیده می

 زمینه نتایج این پژوهش می تواند منجر به آگاهی بیشتر در  تكشور صورت نگرفته اس دریقات كافی در این زمینه جا كه تحقآن

جهت جلوگیري از آگاهی بیشتر در این زمینه می تواند منجر به بکارگیري سبک مناسب و گردد تاثیر طالق والدین بر بزهکاري اطفال

اي كه متوجه جانبه، عالوه بر ضرر و زیان همهكاريپیامدهاي بزه. گردداطفال  اختالف و طالق در والدین یا جلوگیري از شکل گیري بزه در

هاي هر ترین سرمایهاست كه از مهم فرزندانیهاي ملی و تباهی نیروها و استعدادهاي شود، هدر رفتن سرمایهونه افراد و جوامع میگاین

شود؛ از قبیل: دستگیري، پیگیري، هاي هنگفتی همه ساله صرف جبران خسارات وارده بر كشور میشوند. همچنین هزینهكشور محسوب می

كاري نیز همواره كافی نبوده و شواهد موجود حاكی است كه بخش عظیمی تر اینکه، متأسفانه درمان بزهي. از همه دردناکداري و بازپرورنگه

گیري به مراتب دهند. با توجه به موارد مزبور و با اعتقاد به این حقیقت كه پیشسالی نیز راهشان را ادامه میبزهکار در بزرگ اطفالاز 

 گونه معضالت را در جامعه از بین برد، و به بررسی عللمان است، باید فرصت را غنیمت شمرد و بسترهاي پیدایش اینتر و مؤثرتر از درسهل

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط میان طالق والدین و تاثیر ان بر اعتیاد لذا  گیري از آن پرداخت.هاي پیشكاري و راهو عوامل بزه

 باشد.فرزندان در شهر شیراز می 

 

 اهداف تحقيق-1
 بررسی تاثیر طالق والدین در گرایش به اعتیاد فرزندان.

 .والدین در اختالف و طالق والدین بررسی تاثیر سطح تحصیالت
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 .والدین در اختالف و طالق والدین بررسی تاثیر وضعیت اقتصادي

 .والدین در اختالف و طالق والدین بررسی تاثیر موقعیت شغلی

 

 بزهکاريجامعه شناختی هاي نظریه-2
 دوركیم  -نظریه آنومی -

دوركیم مفهوم آنومی را براي اولین بار در كتاب تقسیم كار اجتماعی به كار برد و این مفهوم را به شرایط اجتماعی بی هنجاري یا "

موعه اي از هنجارها و ارزشهاي بی سازمانی اجتماعی ارجاع داد. به اعتقاد دور كیم جامعه آنومیک یا بی سازمان جامعه اي است كه مج

متضاد با یکدیگر در خود داشته و فاقد خطوط راهنماي روشن و پایداري براي مردم به منظور یادگیري و درونی كردن هنجارهاست. آنومی 

. او در كتاب مركز بحث نظریات اساسی دوركیم در تحلیل بی نظمی هاي اجتماعی، هرج و مرج، رفتار ضد اجتماعی و رفتار انحرافی است

قواعد روش جامعه شناختی نظریه كاركردي آنومی را تشریح كرده و انحراف اجتماعی و كنترل اجتماعی را به وضوح تبیین نموده است، و 

سرانجام از مفهوم آنومی در یک مطالعه تجربی به نام خودكشی به منظور توصیف و تحلیل علل خودكشی در جوامع اروپایی استفاده كرد. به 

اعتقاد دور كیم جوامع انسانی از ماهیتی به طور نسبی ساده و غیر مركب به جوامعی پیچیده تبدیل شده اند. همچنان كه جوامع گسترش 

 می یابند جمعیتها نیز متراكم تر گردیده و با پیشرفتهاي اقتصادي و فناوري روابط اجتماعی نیز تغییر می یابد. در این موقعیت جامعه از

به نقل از  1233، )رضاییوابستگی دو جانبه افراد با یکدیگر به لحاظ نظام مالی، شغلی و غیره به بقاي خود ادامه می دهدطریق نظام 

 . (1306دوركیم ، 

گسترش تقسیم كار موجب گذار جوامع اروپایی از یک مرحله سنتی، ساده، مکانیکی و فئودالی به مرحله مدرن، صنعتی، پیچیده و 

هاي انسانی و مادي فراوانی به دنبال خواهد اعتقاد دوركیم، گسترش تقسیم كار همواره به آسانی پدیدار نمی شود و هزینه ارگانیکی شد. به

داشت. تحت شرایطی تقسیم كار به صورت غیرعادي توسعه می یابد و گفته می شود كه جامعه در حالت غیرعادي قرار دارد. اولین آنها از 

همراه با تغییرات ثروت در ساختارهاي اقتصادي و می شود، این بحرانها و كشمکشها كه  شهاي صنعتی ناشیبحرانهاي اقتصادي و كشمک

. دیگري از تقسیمات نژادي و طبقه بندیهاي اجتماعی را به دنبال خواهد داشت اجتماعی است تزلزل در مبانی نظام كهن و آشفتگی

ات پایین ترند در برابر قیود مستبدانه شورش می كنند، و در سومین حالت غیرعادي غیرطبیعی ناشی می شود كه در آن افرادي كه از طبق

این تغییرات اجتماعی بدون وجود د.هاي مختلف موجب فروپاشی انسجام اجتماعی می شوتقسیم كار، فقدان هماهنگی در میان حرفه

ند. به اعتقاد دور كیم چنین شرایطی از تقسیم كار هنجارهاي اخالقی، جامعه را دستخوش عدم تعادل و بی سازمانی اجتماعی می ك

غیرعادي زمینه را براي آنومی فراهم نموده كه پیامد آنومی بر خی از مسائل و آسیبهاي اجتماعی است كه یکی از آنها خودكشی می باشد. 

كند كه این نیروها خود جامعه است. هنگامی هنجارهاي اخالقی نیروهایی است كه از بیرون رفتار انسان را تنظیم می او بر این باوراست كه

هاي رفتار، درست عمل كنند، انسان در شرایط متعادلی زندگی می كند و كمتر مرتکب رفتار هنجارهاي اخالقی، به عنوان تنظیم كنندهكه

هاي بحران اقتصادي، بحران ر دورهد .جنایی و بزهکارانه می شود، ولی اگر این كنترل برداشته شود، انسان دچار اختالل در رفتارش می شود

روي جامعه تاثیر می گذارد و جامعه نمی تواند تنظیم گر مناسبی براي فعالیتهاي انسان باشد. در دوران ركود اقتصادي، جامعه دچار بی 

تقاد دوركیم در یک می شود. به اع سازمانی شده و حکومت كه انتظار می رود اقتصاد را تنظیم كند به ابزاري در خدمت اقتصاد تبدیل

هاي بحرانهاي اقتصادي رفتار خودخواهانه در جامعه توسعه می یابد، زیرا در چنین شرایط اقتصادي افراد از انجام اقتصاد آنومیک در دوره

یت، هنجارها و در این وضع .رفتار متعادل و میانه رو و رعایت نظم اخالقی آزاد شده و در حالتی از رقابت شدید با یکدیگر قرار می گیرند

قواعد تنظیم كننده رفتار، كارایی خود را در مقابل تغییرات اجتماعی سریع از دست داده و جامعه دچار بی سازمانی اجتماعی می شود به 

 گونه اي كه مرزهاي رفتار مشروع و نامشروع، سنجیده و ناسنجیده از بین می رود و جرم و بزهکاري افزایش می یابد. 

كیم آنومی و اقتصاد آسیبی از خصوصیات ویژه جوامع صنعتی است، زیرا اقتصاد صنعتی شرایطی را به وجود می آورد به اعتقاد دور

ها و تمایالتشان استفاده می كنند؛ به عبارت دیگر، در فرایند كه تحت آن مردم بیشتر فرد گرا شده و از هر ابزاري براي ارضاي خواسته

هنجارهاي مشترک تضعیف می شود، زیرا رفتار خودخواهانه و فرد گرایانه رشد می یابد؛ بنابراین به  صنعتی شدن وفاق جمعی و ارزشها و

ا كه نظر می رسد كه در افکار دور كیم ارتباط معناداري بین آنومی، بحران اقتصادي، كنترل اجتماعی و رفتار انحرافی وجود دارد. او عواملی ر

 :شرح زیر بیان می كندن می شود به موجب آنومی در جامعه مدر

 ،ر ناگهانی در استانداردهاي زندگیتغیی -1

 ،ال تغییرقرار گرفتن هنجارها در معرض شرایط دایماً در ح -3

 ،ی بر روابط فردي آزاد شده از نظمپیشرفت اقتصادي مبتن -2

 . (1232، الوانی و شیروانی) تضعیف نیروهاي اخالقی جامعه -4
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رفتار انحرافی بر شمرده، پدیده خودكشی را در جوامع مدرن تبیین می كند. او با  دور كیم براساس پیش فرضهایی كه در تبیین

استفاده از آمارهاي رسمی خودكشی در اروپا روابط معنادار بین متغیرهایی نظیر مذهب، تجرد و تاهل و وجود فرزندان در خانواده، شهري و 

ده و نتیجه می گیرد كه اگر این عوامل پیوندهاي میان فرد و زندگی روستایی بودن و جنگ و جامعه سیاسی با خودكشی را مشاهده نمو

اجتماعی و جامعه را مستحکم كرده و گسست و انزواي فرد را از گروههاي اجتماعی در جامعه كاهش دهد، احتمال ارتکاب خودكشی از 

شدن پیوند فرد با جامعه می گردد احتمال ارتکاب سوي فرد بسیار كم است؛ بنابراین، براي مثال تجرد و تاهل بدون فرزند چون موجب قطع 

خودكشی را در فرد افزایش می دهد. با تاكید بر آنومی و بی سازمانی اجتماعی، دوركیم یادآور می شود كه بحرانها و نوسانات اقتصادي بر 

نی اجتماعی، جامعه بر احساسات خاص گرایش به خودكشی اثر تشدید كننده دارد. از نظر دوركیم در خودكشی ناشی از آنومی و بی سازما

می سازد. به نظر دوركیم رفتار انحرافی نظیر خودكشی یک عمل    فردي نظارت ندارد و بدون مراقبت این احساسات را به حال خود رها 

اقتصادي و فرد  او به فرایند صنعتی شدن و توسعه اقتصادي و پیچیدگی نقشهاي .بدكار كردي است كه پیامد بی سازمانی اجتماعی است

نظیر خودكشی بزهکاري گرایی و گسیختگی پیوندهاي اجتماعی ناشی از تحوالت صنعتی و توسعه اقتصادي اشاره كرد و آنها را زمینه ساز 

مفید خواهد بود. اشاره دوركیم به متغیرهاي دینی و تعلقات فرد به ارزشهاي مذهبی و به بزهکاري می داند كه در طراحی مدلهاي نظري 

ویژه وابستگی فرد به اجتماعات دینی و همبستگی اجتماعی ناشی از اجتماعات دینی و تاثیر آنها در كاهش خودكشی به عنوان یکی از 

از طریق سازو كارهایی نظیر وحدت خانوادگی و تنظیمات والدین قابل تامل است. از طرف دیگر، به بزهکاري موضوعات مورد مطالعه در 

هاي هاي گسترده به تدریج به خانوادهخانواده در جوامع جدید به سمت خانواده سببی پیش می رود، یعنی خانوادهاعتقاد دوركیم ساخت 

 .(1233،)احمدي "موثر استبزهکاري هسته اي تبدیل می شوند كه این امر در افزایش 

جدید نظیر تیلر،  ایان و جرم شناسانها و پیش فرضهاي دوركیم درباره جرم و بزهکاري مورد انتقاد بسیاري از تضادگرنظریه"

، و راتر  قرار گرفته است. آنان به این نکته اشاره كرده اند كه اگر چه به كار بردن مفهوم آنومی و بی سازمانی اجتماعی در والتون، و یانگ

نگی، نظیر قومیت را انکار نموده تبیین جرم و بزهکاري نقطه شروع خوبی است، ولی در تحلیل و تبیین رفتار انحرافی، دوركیم عوامل فره

 .است، در حالی كه عوامل فرهنگی می تواند تاثیر قابل توجهی بر رفتار انحرافی داشته باشد

 

  مرتن  -نظریه ساخت اجتماعی و آنومی 

و موجب  دیدگاه مرتن به دنبال كشف این امر است كه چگونه برخی از ساختهاي اجتماعی بر افراد خاصی از جامعه تاثیر گذاشته"

می   شده آنان مرتکب رفتار ناهمنوا با هنجارهاي اجتماعی شوند. به نظر او ساختهاي اجتماعی فعال بوده و تولید كننده الگوهاي رفتاري

له . مرتن در مقاد مورد تفحص و تبیین قرار می دهدباشند؛ بنابراین، او بر نظم اجتماعی تمركز نموده و تاثیر ساختهاي هنجاري را بر افرا

مفهوم آنومی دوركیم را تعدیل كرد. به عقیده او تضاد میان اهداف فرهنگی مانند پول، قدرت « ساخت اجتماعی و آنومی»معروفش با عنوان 

براي دسترسی به آن اهداف منبع اولیه آنومی است؛ براي مثال، جامعه آمریکا همه اعضایش را به « ابزارهاي نهادي شده مشروع»و مقام و 

اشتن ثروت، قدرت و موقعیت اجتماعی تشویق می كند و ارضاي این آرزوها و انتظارات فقط براي عده خاصی از اعضاي جامعه آرزوي د

 . (1232، )الوانی و شیروانی میسر است

در جامعه امریکا هدف عمده براي بیشتر اعضاي جامعه دستیابی به موفقیت اقتصادي است. در بعضی از ساختهاي اقتصادي و 

ماعی فرصتهاي قانونی براي به دست آوردن چنین موفقیتی به طور همگانی و عادالنه در جامعه توزیع نشده است. اگر چه بیشتر مردم اجت

می توانند بعضی از مشاغل را به دست آورند،ولی توانایی دسترسی به مشاغل باال فقط براي افراد خاصی فراهم است؛ براي مثال فرد جوانی 

ش در حد متوسط است شانس كمی براي كسب ثروت و شهرت از راههاي قانونی و مشروع دارد، در نتیجه راه تخلف از قانون های كه توانایی

را براي رسیدن به آن موفقیت انتخاب می كند؛ بنابراین، جرم و بزهکاري از ساختار اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جامعه نشئت می گیرد.  

هاي دوركیم به دنبال راه حلی جامعه شناسانه براي انحرافات اجتماعی جامعه آمریکایی نه و با الهام از اندیشهمرتن با رویکرد كاركرد گرایا

نیمه اول قرن بیستم بود. مرتن معتقد است كه این شرایط ساختی است كه علت ریشه اي انحرافات اجتماعی است. از نظر مرتن در هر 

ن آنها در درون یک نظام اجتماعی روابطی كاركردي وجود دارد. این دو ساخت اساسی یکی جامعه دو ساخت اساسی وجود دارد كه میا

اهداف نهادي شده و دیگري وسایل نهادي شده است.اهداف نهادي شده عبارتست از تعاریف نهادي شده درباره ارزشها و امور مطلوب و 

به اهداف و یا هنجارهاي مقرري كه براي وصول به اهداف نهادي شده  هاي استاندارد شده كنش براي نیلوسایل نهادي شده عبارت از شیوه

در هر جامعه اي در پرتو ارزشها و اصول اساسی آن جامعه یک شخصیت آرمانی تعریف می شود و در قله .(3813وضع شده اند)اسکیدمور،

ها، این شخصیت آرمانی در ري، آموزش و پرورش، رسانهآرزوها و تمنیات افراد آن جامعه قرار می گیرد. از طریق ابزارهاي مختلف جامعه پذی

منظر عمومی تبلیغ شده و افراد به آن خوانده می شوند. مثالً رسیدن فرد به اوج موفقیت مادي و شخصیتی كه در باالترین مراتب پایگاه 

 . ( 1201معیدفر،اقتصادي، اجتماعی است، همان هدف نهادي شده مرتن در جامعه آمریکایی عصر او محسوب می شود)
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در هر حال مرتن یکپارچگی و انسجام را حالتی در یک نظام اجتماعی یا جامعه تعریف می كند كه میان این دو ساخت اساسی یعنی 

اهداف و وسایل نهادي شده تعادل برقرار باشد. اما از نظر مرتن یک جامعه یا نظام اجتماعی می تواند در حالت سوءیکپارچگی بسر برد. 

کپارچگی وضعیتی است كه در آن تعادل ساختاري در تهدید قرار گرفته باشد. وضعیتی كه در آن تأكید بر وسایل نهادي شده كمتر از سوءی

تأكید بر اهداف نهادي شده باشد، در چنین وضعیتی چهار الگوي رفتار انحرافی را می توان در جامعه پیش بینی كرد. از نظر مرتن همه این 

هاي انطباق جمعی شده یا به آن اضافه می شوند. هاي انطباق فردي نام می گیرند كه جایگزین شیوهونی شناخته شده و شیوهها غیرقانشیوه

 . 4و شورش 2انزواطلبی ، 3مناسک گرایی 1انطباق فردي عبارتند از نوآوري این چهار شیوه

ا تعقیب می كنند اما نه به اتکا هنجارها و مقررات و وسایل نوآوري: شیوه انطباق فردي است كه در آن افراد اهداف نهادي شده ر -1

هاي كسب و كار هاي غیرهنجاري و خالف قانون و عرف اجتماعی. مثالً در جامعه ما انواع شیوهنهادي شده جامعه، بلکه با خلق و ابداع شیوه

هاي ال، احتکار و بسیاري دیگر از مشاغل در زمره شیوهغیر قانونی مثل كوپن فروشی، ارزفروشی، مسافركشی، بساط اندازي و نیز قاچاق كا

 انطباق فردي از نوع نوآورانه یا بدعت گذارانه است

مناسک گرایی: شیوه انطباق فردي است كه در آن افراد به خاطر مأیوس شدن از اهداف نهادي شده آنها را فراموش كرده یا از  -3

سویه بر وسایل نهادي شده مانع تحقق موفقیت سایر اقشار اجتماعی نیز می شوند. این افراد آنها غفلت می ورزند و در مقابل با تأكید یک 

 معموالً در سازمانها و نهادهاي اجرایی كار می كنند. 

انزواطلبی: شیوه انطباق فردي است كه در آن افراد به دلیل ناموفق بودن خود در دسترسی به اهداف اجتماعی سعی كرده اند كه  -2

ه ا از جامعه دور نگه دارند تا هم از اهداف و هم از وسایل نهادي شده غفلت پیدا كنند. این افراد احتماالً بارها در صدد بوده اند كه بخود ر

هاي مختلف هنجاري و غیرهنجاري به سوي اهداف اجتماعی حركت كنند، اما عدم توفیق مکرر آنها باعث شده تا سرخویش پیش شیوه

 .(3812)رابرتسون ،  ز مسیر تبلیغ اهداف و وسایل نهادي شده دور كنندگرفته و خود را ا

شورش: شیوه انطباق فردي است كه در آن ضمن آنکه افراد اهداف و وسایل نهادي شده جامعه را براي موفقیت هاي فردي و  -4. 

نت باري، قیام كنند. این افراد چیزهاي جدید و اجتماعی خود و دیگران كافی نمی دانند، درصدد برمی آیند تا در مقابل آن از طریق خشو

تأیید نشده اي را جایگزین آنها می سازند. مثالً طغیانگر ممکن است حرفه تجارت و سرمایه داري را به عنوان راه رسیدن به ثروت شخصی 

 .رد كند و در عوض هدف برابري اجتماعی و راه رسیدن به آن را از طریق انقالب برگزینند 

 

 پارسونز  -ماعی و آنومی کنش اجت 
بر مبناي پیش فرضی كه در مورد خرده نظامهاي چهارگانه فرهنگ، اجتماع، شخصیت و بزهکاري بحث اصلی پارسونز در تبیین 

اقتصاد مطرح كرده شکل گرفته است. كاركردهاي مناسب هر یک از این خرده نظامها و ارتباط و كنش متقابل بین آنها عامل كنترل 

جامعه و همچنین عامل بقا و پایداري نظام اجتماعی است. در مقابل، عدم تعادل و بی سازمانی در هر یک از خرده نظامها حیات هر كننده

رهاي جامعه را تهدید كرده زمینه را براي رفتار انحرافی فراهم می سازد. از دید پارسونز، نهادها و سازمانهاي اجتماعی عوامل اجرایی و ابزا

الگوهاي رفتاري و درونی ساختن آنها در افراد هستند. در صورتی كه نهادها و سازمانهاي كارگزار جامعه پذیري نظیر خانواده، جامعه پذیري 

مدرسه و وسایل ارتباط جمعی كارایی الزم را نداشته باشند جامعه دچار بی سازمانی اجتماعی گردیده و پیامد آن شیوع رفتار انحرافی در 

قاد پارسونز، افراد با درونی كردن الگوها در فرایند جامعه پذیري و ایفاي نقشها در چهارچوب نظام فرهنگی، روي جامعه است. به اعت

پیوستاري قرار می گیرند كه در یک طرف آن رضایت و اقناع درونی و برخورداري از حمایت و پذیرش اجتماعی براي افراد است، در طرف 

 .(1233)احمدي، همراه داردفتار انحرافی است كه اجبار و اضطراب اجتماعی را بهدیگر آن نابسامانی و بی هنجاري و ر

پارسونز كنشهاي اجتماعی را در یک پیوستار درجه بندي شده از ادغام كامل تا آنومی توصیف نموده و آنومی را حاصل گسیختگی 

نوعی سازگاري مطرح شده، تعادل نظام كنش متقابل، بدون كامل نظم هنجاري می داند. او به جاي همنوایی كه به وسیله مرتن به عنوان 

بزهکاري هیچ انگیزه تضاد و از خود بیگانگی را مورد توجه قرار داده است. به جاي تشریفات پرستی و طغیان كه مرتن به عنوان انواعی از 

بر این باور است كه اینها اشکالی از همنوایی اجباري  مطرح كرده، پارسونز مفاهیمی با عنوان محرک، اقناع، اجبار و اضطراب را به كار برده و

است. پارسونز انحراف اجتماعی و همنوایی را به عنوان رفتاري معرفی می كند كه در بستر كنش متقابل اجتماعی و با تکیه بر مفهوم نقش 

نهاي نظري پارسونز تلفیقی از الگوهاي نظري اجتماعی و انتظارات مربوط به آن، رشد و معنا می یابد؛ بنابراین به نظر می رسد كه تبیی

                                                           
1 innovation 
2 ritualism 
3 ritreatment 
4 rebellion 
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پارسونز همه اقشار جامعه را پوشش می دهد بزهکاري هاي نظریه.آنومی و بی سازمانی اجتماعی دوركیم و مرتن و رویکرد كنش متقابل است

د و والدین را به عنوان منبعی از او عالقمند به یافتن رابطه نظري میان ساخت خانواده، نقشهاي جنسی و خشونت است. پارسونز روابط فرزن

هاي طبقه متوسط مرتکب هاي پذیرفته شده فرهنگ خاوادهطغیان دوره جوانی ذكر كرده و اظهار می دارد كه جوانان به دلیل بعضی از گویه

ر زندگی جوانان با معنی هاي طبقه متوسط بوده و د، داشتن اتومبیل یک ارزش پذیرفته شده خانوادهمی شوند؛ براي مثال رفتار بزهکارانه

هاي طبقه متوسط مرتکب رفتار بزهکارانه می شوند؛ براي مثال، داشتن اتومبیل یک هاي پذیرفته شده فرهنگ خانوادهاست. بعضی از گویه

هاي غیرقابل هاي طبقه متوسط بوده و در زندگی جوانان با معنی است. بعضی از جوانان ممکن است كه به شیوهارزش پذیرفته شده خانواده

هاي غیرقابل قبول مانند رانندگی خطرناک استفاده قبول مانند دزدي تالش كنند تا اتومبیل به دست آورند و احتماالً از اتومبیل به شیوه

نمایند. به اعتقاد پارسونز چنین مشکلی در میان جوانان طبقه متوسط در جامعه صنعتی نسبت به جوانان سایر طبقات اجتماعی شیوع 

 .ر نهادهاي اجتماعی تاكید می كندیشتري دارد. پارسونز علل رفتار انحرافی را در ساخت نظام اجتماعی جستجو كرده، بب
 

 زنی هوارد بکر و ادوین لمرتنظریه برچسب 

برطبق نظریه برچسب زنی ، انحراف به عنوان فرایندي توجیه می شود كه توسط آن برخی مردم موفق می شوند برخی دیگر را 

حرف تعریف كنند. این نظریه بر نسبی بودن انحراف تأكید دارد و ادعا می كند كه یک شخص یا یک عمل زمانی انحرافی می شود كه من

هر انحراف توسط دیگران بر آن زده شده باشد. طرفداران این نظریه عمدتاً ادوین لمرت و هوارد بکر  خاطرنشان می سازند كه« برچسب»

د به نوعی رفتار انحرافی دست زده است. اكثر این گونه رفتارها در مقوله انحراف اولیه قرار می گیرد. یعنی نوعی كس زمانی در زندگی خو

ناهمنوایی كه موقتی است و از روي كنجکاوي و آزمایشی عمل شده و به سادگی قابل اختفاء می باشد. یک منحرف اولیه ممکن است كسی 

 .(1233، یارمحمّد توسکی) «ببیند چطور است»را امتحان می كند كه  باشد كه یک داروي غیرمجاز یا قاچاق

چنانچه اعمال انحرافی آنان توسط افراد مهم دیگري مانند دوستان، والدین، كارفرمایان یا حتی پلیس و دادگاه علنی و آشکار گردد، 

نامیده می شود. در این مراسم « مراسم بی آبرویی»ل هارولد فینگی شود كه به گفتهم خطاكار در این صورت با این واقعه طوري روبه رو

شخص، محکوم به عمل انحرافی می شود، سرزنش و یا شاید مجازات می گردد و مجبور می شود كه به برتري اخالقی محکوم كنندگان 

را از دیگران دریافت می « درمعتاد به مواد مخ»و « كالهبردار»، «غیرعادي»، «بدكاره»اعتراف نماید. از همه مهمتر شخص اكنون برچسب 

دارد. بقیه مردم نیز پس از این با خطاكار برحسب همین برچسبها واكنش نشان می دهند. در نتیجه شخص آگاهانه یا ناآگاهانه این برچسب 

پیدا می كند یعنی  را می پذیرد و تصویري جدید از خود می سازد و به رفتار مناسب با آن شروع می كند. اكنون رفتار شکل انحراف ثانویه

فرایند صنعتی شدن و مدرنیزه شدن، ساختارها و نهادهاي جامعه را بی ناهمنوایی مداوم توسط كسی كه برچسب انحراف را قبول كرده است.

تن تابوها و تأثیر نگذارده است. خانواده از نهادهایی است كه به طور قابل توجهی تحت تأثیر این فرایند قرار گرفته است. تفکر مدرن با شکس

تقدس هاي جامعه و هر آنچه به عنوان امري قطعی، بدون چون و چرا و مطلقاً صحیح پنداشته می شود، به تضعیف مذهب، سنت و ارزش 

هاي اجتماعی كهن پرداخته است. در بعد مادي نیز فرایند صنعتی شدن منجربه شکستن ساختارهاي پیشین نظام اجتماعی و به وجود 

جدید و یا بازسازي آن نهادها به شکلی نوین گردیده است. نهائ خانواده كه در پیش به عنوان یک نهاد نسبتاً پهن دامنه و آوردن نهادهاي 

( و خانواده هسته اي یا زن و 3818به صورت خانواده گسترده موجود بود، از شبکه خویشاوندي مربوط به خود گسسته شد )سگالن، 

نمود. همچنین خانواده كه قبالً محل آموزش، كار و اجتماعی كردن فرزندان بود، به مورد اخیر تقلیل شوهري به عنوان جانشین آن ظهور 

 .نهادهاي تخصصی بیرون آن سپرده شدیافت و روز به روز كاركردهاي بیشتري از نظام خانواده به 

ی در سهل گیرانه تر شدن نگرش به تضعیف وجدان جمعی و مظاهر آن نظیر مذهب، جامعه و ارزش هاي اجتماعی تأثیر به سزای

طالق دارد. افرادي كه تقید و پایبندي ذهنی و رفتاري كمتري به مذهب دارند، كمتر تحت تأثیر اوامر و نواهی و ارزش هاي آن قرار می 

( نشان 3812ون )گیرن و به تبع، كمتر نیز به قبح طالق به عنوان یک ارزش منفی مذهبی، سنتی و اجتماعی توجه می كنند. كال و هیت

 داده اند كه فراوانی حضور و شركت مذهبی به عنوان ابزاري براي اندازه گیري میزان تدین، بیشترین همنوایی را با پایداري زناشویی نشان

 (. 3812می دهد و بنابراین می تواند براي سنجش نگرش به طالق به كار رود )مارتین و پاراشار، 

ار نشان می دهد كه معرف هاي جهت گیري ارزشی سنتی، پیش بین هاي قدرتمندي براي نگرش همچنین تحقیق مارتین و پاراش

سخت گیرانه به طالق هستند )همان جا(. گرایش هاي مذهبی تنها به طور مستقیم بر طالق تأثیر نمی گذارد، بلکه از سوي دیگر منجربه 

ی گردد؛ چنانچه تدین پایین در رابطه با كمتر بودن خرسندي و رضایت زناشویی و گرایش به افزایش رضایت از زناشویی در میان زوجین م

(.رضایت از زناشویی یکی از تبیین كننده گان مهم نگرش به 3813به نقل از آمبرت،  3818؛ تریس و گیسن، 3813طالق است )كالرک، 

اي به بررسی همبستگی هاي قومی و اقتصادي میان رضایت زناشویی و  ( در مقاله3813طالق به شمار می رود، به طوري كه ریتا كارول )
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آمریکایی پرداخته است. رضایت از زناشویی خود تحت عواملی است كه نگرش به ازدواج و انتظار از زناشویی از  -نگرش به طالق زنان چینی

 دانستند و در قبال آن جمله اند. در گذشته مردم ازدواج را یک میثاق الهی و مسئولیت اجتماعی می 

تغییر نگرش به ازدواج، منجربه تغییر در انتظار از زناشویی گردیده است. جامعه امروز با افزایش سطح انتظارات از ازدواج مواجه 

 گردیده است. خانواده اي كه در گذشته حد نصاب الزم را براي حفظ و تداوم داشت، امروز فاقد ارزش بقا است. گرایش هاي رمانتیک و

عاشقانه در انتخاب همسر باعث افزایش انتظارات عاطفی از كانون خانواده گردیده است. در جوامع سنتی جوانان می آموزند كه از همسر 

فقط انتظار احترام و انجام وظایف همسري را داشته باشند، نه الزاماً ایجاد خوشبختب، بنابراین در صورت عدم كسب این خرسندي، مبادرت 

رهایی ازدواج ها از قیود فیزیکی و هنجاري مسأله اي است كه به تغییر مفهوم ازدواج و انتظار از .(3813می كردند )گود، ن به طالق 

زناشویی دامن می زند. در حالی كه پیش از این ازدواج ها به واسطه فشارهاي خارجی، ضرورت اقتصادي و ترس از مخالفت هاي اجتماعی 

واج ها بر اساس قوت روابط عاطفی میان زوجین ایجاد و فروپاشیده می شوند. چرلین تغییر مفهوم ازدواج از حفظ می شده است، امروزه ازد

(. آزادانه بودن ازدواج نیز گرایش به 1238یک نهاد اجتماعی به یک زندگی مشترک را در تغییر برداشت از طالق مؤثر می داند )میرزایی، 

ود بر اساس انتخاب و خصلتی كامالً آزادانه صورت پذیرد، پیوند زناشویی به عنوان یک عامل محدطالق را افزایش می دهد. وقتی ازدواج 

 .(3818كننده جلوه می كند )سگالن، 

است. افرادي كه تقید كمتري به رعایت  -به ویژه مردان -از دیگر تبعات تضعبف پاي بندي به مذهب، كاهش پرهیز جنسی در افراد

اخالقی دارند، كمتر دلیلی براي رعایت تام و تمام پرهیزهاي جنسی در خود می بینند، در نتیجه روابط آنان با جنس اوامر و نواهی دینی یا 

مخالف خود در خارج خانواده بیشتر و نزدیک تر است. این مسأله مخصوصاً در جامعه اي مرد ساالر و با مدیریت هاي مردان در فضاهاي 

ر بر مردان داراي این خصلت تشدید می گردد. وقتی مرد یا زن تقید كمتري در برقراري روابط نزدیک كاري و فزونی نسبت زنان یدون همس

 (.3813با جنس مخالف داشته باشد، احتمال بیشتري دارد كه با مواردي جدیدتر و جذاب تر از همسر خود مواجه گردد )آمبرت، 

یجاد روابط جدید مطرح می سازد و نگرش فرد را به طالق سهل گیرانه تر این مسأله پیوند زناشویی را به عنوان یک مورد مزاحم در ا

می نماید. از سوي دیگر، تحصیالت علوم جدید و عمدتاً شکل گرفته در غرب، مبدأ پیدایش و تکامل این علوم را به عنوان یک مرجع و الگو 

و سنتی در فرد می گردد، چنانچه فارغ التحصیالن  براي فرد در می آورد. این پدیده در مقابل، موجب تضعیف گرایش هاي مذهبی

 (. 3812در مقابل دانش آموختگان دبیرستان نگرش سهل گیرانه تري به طالق داشته اند )مارتین و پارشار،  1374دانشگاهی در سال 

ن می دهد كه به علت تحصیالت از سوي دیگر می تواند منجربه نگرشی منفی به طالق گردد. تحقیقات اخیر در كشورهاي غربی نشا

آگاهی از پیامدهاي طالق )همان جا( كه ابتدائاً در طبقه تحصیل كرده شکل می گیرد، سال به سال نگرش سخت گیرانه به طالق در فارغ 

ه التحصیالن دانشگاهی به نسبت دانش آموختگان دبیرستان افزایش می یابد. همچنین آشنایی با دیگر فرهنگ ها به ویژه فرهنگ غربی ك

در آن طالق امري كمتر قبیح محسوب می شود، باعث هنجاري شدن طالق نزد افراد می گردد؛ از این رو انتظار می رود افرادي كه با 

نگرش به طالق سهل گیرانه تر شود.هنجاري شدن  -به ویژه آن دسته رسانه هایی كه كمتر كنترل پذیرند -استفاده رسانه هاي ارتباطی

امعه از دیگر عواملی است كه بر نگرش افراد جامعه تأثیر می گذارد. كسانی كه با افراد طالق گرفته روابط نزدیک طالق و رواج آن در ج

دارند، نگرش سهل گیرانه تري نسبت به طالق پیدا می كنند. هرچه فرد طالق گرفته زندگی معمول تر و موفق تري داشته باشد، معاشرت 

طالق ایجاد خواهد كرد. تحقیقات اخیر نشان داده است كه اقدام به طالق موجب ایجاد سازگاري با  با او نگرش سهل گیرانه تري نسبت به

(. بر اساس نظریه 3811طالق می گردد، به گونه اي كه برخی آن را بزرگ ترین عامل تعیین كننده نگرش به طالق می دانند )اسمیت، 

به سازگاري با آن و طبیعی جلوه داده آن می پردازد و این مسأله در سهل برچسب گافمن، فرد طالق گرفته براي تخفیف برچسب طالق 

گیرانه تر شدن نگرش نزدیکان وي تأثیر گذار است، به ویژه وقتی این معاشرت نزدیک و یا فرد طالق گرفته نوعی الگو براي فرد محسوب 

ورد شاخص، نگرش سهل گیرانه تري نسبت به طالق خواهند گردد. بدین ترتیب افرادي كه والدین آنها طالق گرفته اند، به عنوان یک م

(. جنسیت نیز از عواملی است كه می 3811داشت، چرا كه والدین می توانند این نگرش را به فرزندان خود انتقال دهند )آماتو و دي بوئر، 

طالق براي زنان بیشتر از مردان است، زنان نسبت تواند بر نگرش به طالق اثر بگذارد. در جامعه اي كه تبعات منفی روانی، اجتماعی و مادي 

به مردان به واسطه طالق برچسب سنگین تري می خورند و بنابراین انتظار می رود نگرش منفی تري نسبت به طالق داشته باشند.همچنین 

ملموس است، نسبت به افراد مجرد وضعیت زناشویی فرد نیز بر نگرش به طالق اثر می گذارد. از آنجا كه طالق براي افراد متأهل یک امر 

درک عمیق تري از طالق دارند و لذا انتظار می رود نسبت به افرادي كه ازدواج نکرده اند، نگرش منفی قوي تري به طالق داشته باشند. 

بنابراین باید بیشترین ( معتقدند زنان متأهل بایستی بیشترین اطمینان را در مورد زندگی زناشویی داشته باشند و 3812مارتین و پارشار )

نگرش سختگیرانه را بدین لحاظ داشته باشند. از طرفی درآمد و شغل زن به دلیل آنکه وابستگی اقتصادي او را به مرد تضعیف می نماید، 

 ( 3818سبت به طالق می گردد )سگالن، موجب ایجاد نگرش سهل گیرانه ن
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 پيشينه تحقيق-3
عواملی رسد كه پرداخته به این نتیجه می  تاثیر طالق بر بزهکاري اطفال در حقوق ایران بررسی( در تحقیقی به 1235آمیرزایی )

خت مانند دلبستگی نوجوانان به خانواده، مشاجره در خانواده و تضاد والدین با همدیگر، خشونت درخانواده و بدرفتاري والدین با فرزندان، س

با فرزند، نقش ها و موقعیت هاي اجتماعی واقتصادي   ه به نیازهاي جوانان، رابطه خانوادهگیري والدین، نظارت والدین بر رفتار فرزندان، توج

 خانواده ونیز گسیختگی خانواده با بزهکاري وجرم جوانان رابطه دارد.  

ان آموز نفري از میان دانش 144( در تحقیقی تحت عنوان )آسیب شناسی اجتماعی جوانان ( كه با نمونه 1236محسنی تبریزي )

پاسخگویان رضایتی  %48.ی و بیگانگی اجتماعی پرداخته است، به بررسی دو مفهوم مشاركت اجتماعولتی تهران انجام گرفتهمدارس غیر د

. از نظر میزان تمایل به مزاحمت هاي خیابانی و دآموزان داراي آنومی اجتماعی باالیی بودن گروه دانش %41. شتندمتوسط از زندگی دا

  . میزان گرایش به سرقت در هر دو گروه پایین است . اد هر دو گروه در یک ترازنداعتی گرایش به

در پایان نامه اي با عنوان ارتباط سطح تحصیالت و بزهکاري در دختران بی سرپرست به این نتیجه دست یافته  (1236)سلطانی

 اري وجود دارد.ارتباط معنادفرزندان و گرایش به بزهکاري  والدین است كه بین سطح تحصیالت

( دو بخش زیر را بررسی درپژوهشی تحت عنوان )ارتباط بین سرمایه اجتماعی و جرم در سطوح خرد و كالن ( 1234)مباركی 

در تهران می پردازد و در بخش دوم با  در میان اطفال: بخش اول با روش پیمایشی به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و جرم نموده است

در سطح ها نشان می دهد كه در سطح كالن و هم . یافتهبین الملل مورد سنجش قرار می دهدهمین رابطه را در سطح  هروش تحلیل ثانوی

. نتایج به دست آمده حاكی از آن است كه ابعاد سرمایه اجتماعی با شاخص جرایم طه منفی و معنادار وجود داردخرد بین دو عامل مذكور راب

 .ابطه منفی و معنادار استیر مختوم به زندان داراي رغ

( در تحقیقی به بررسی نقش اختالفات و عوامل خانوادگی درارتکاب جرم وبزهکاي جوانان پرداخته به این 1234بهروان و بهروان )

و بدرفتاري  نتیجه رسیدند كه عواملی مانند دلبستگی نوجوانان به خانواده، مشاجره در خانواده و تضاد والدین با همدیگر، خشونت درخانواده

موقعیت والدین با فرزندان، سخت گیري والدین، نظارت والدین بر رفتار فرزندان، توجه به نیازهاي جوانان، رابطه خانواده  با فرزند، نقش ها و 

، پیشنهاداتی . محققان براساس نتایج ونظریاتبزهکاري وجرم جوانان رابطه دارد هاي اجتماعی واقتصادي خانواده ونیز گسیختگی خانواده با

 براي كاهش بزهکاري جوانان ارایه نموند.

( پژوهشی با عنوان پیوستگی ها و پیامدهاي طالق در شهر شیراز انجام دادند و نتایج پژوهش نشان داد 1232آقاجانیان و مقدس )

هاي خارج از خانه براي زنان تاثیر كه: زنان ازدواج كرده در سنین باالتر از شانس طالق بیش تري برخوردارند. تحصیالت باالتر و نقش 

 مثبتی بر طالق نشان می دهد.

( در تحقیقی به بررسی تاثیر مشاجره ها و اختالفات والدین بر گرایش به جرم و جنایت فرزندان به این نتیجه رسید 3815) 1رابرتز

 . ت می گرددنواع دیگر بزه نظیر سرقموجب گرایش فرزندان به اعتیاد و ا ،والدین و نزاعخشونت كه 

بین طالق ، در تحقیق خود به بررسی تاثیر طالق بر بزهکاري فرزندان پرداخته به این نتیجه رسیدند كه (3812استنبرگ و جرالدز )

در خانواده و عدم گرایش به بزهکاري  همفکري مشترکو  متغیر همگامی مشترک. بین داري وجود داردوالدین و بزهکاري رابطه مثبت معنا

 .وجود ندارددر خانواده و عدم گرایش به بزهکاري ارتباط معنادار  همدلی مشترکو  همبختی مشترک معنادار وجود دارد اما بین ارتباط

 00هاي آماري ده كشور اروپایی مدعی شده است هاي روانی، پس از بررسیشناس معاصر و پزشک بیماري، روان(3813) هویر

درصد  38تا  08دهد بین اند. این دانشمند با تحقیقات خود نشان میهاي گسستهد از خانوادهشوندرصد كودكانی كه مرتکب گناه می

 . هایی هستند كه وضعیتی مغشوش و نابسامان داشته و شیرازه آنها از هم گسسته شده استكودكان منحرف یا مجرم، از خانواده

به نتایج زیر دست یافت: عدم تفاهم اخالقی، عدم تمکین،  ( پژوهشی با عنوان بررسی علل طالق انجام داد و3811كاوازاكی )

بیکاري، مشکالت مالی و اقتصادي، اعتیاد، مداخله ي دیگران، اختالف سطح سواد و اختالف سنی از مهم ترین عامل هاي طالق است. در 

درصد به ترتیب در رأس عامل هاي قرار  13/15درصدو مشکالت مالی با  45/17درصد بیکاري با  75/32این میان، عدم تفاهم اخالقی با 

 دارند.

( پژوهشی با عنوان اشتغال زن و عدم ثبات زندگی زناشویی بر اساس نمونه اي از تایلند انجام دادند و نتیجه 3818ادوارد و فولر )

می دهد. تحلیل هاي این گرفتند كه اشتغال زنان بر زندگی زناشویی مؤثر است به گونه اي كه عدم ثبات زندگی زناشویی را افزایش 

محققین نشان داد كه تأثیرات زنان و تعداد ساعات كار مستقیماً بهم ارتباط دارند و این مسایل بر روي فرایندهاي متفاوت زناشویی مؤثر 

 هستند.

                                                           
1 Robberts 
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 روش تحقيق -4
مایشی  و به لحاظ زمانی، پی -تحقیق حاضر به لحاظ هدف، كاربردي و با توجه به نحوه گردآوري داده ها جزء تحقیقات توصیفی

در كانون مقطعی خواهد بود و جهت گردآوري داده ها از روش میدانی استفاده شد.جامعه آماري این پژوهش شامل كلیه اطفال بزهکار 

ابزار  ب شد.انتخا تصادفی در دسترسگیري نمونه روشنفر از اطفال، با  372با استفاده از فرمول كوكران، .شهر شیراز بود اصالح و تربیت 

سوالی ، ساخته عوامل موثر بر بزهکاري اطفال، با طیف پاسخ دهی به صورت  78استفاده شده در این تحقیق ، پرسشنامه محقق ساخته 

شده،  36نگارش  SPSSلیکرت، می باشد.پس از تکمیل پرسشنامه، پرسشنامه ها جمع آوري شده اطالعات پر شده وارد نرم افزار آماري 

ی الفاي كرونباخ روي متغیر ها و مقیاس هاي پرسشنامه جهت سنجش نرمال بودن وضعیت اطالعات متغیرها، آزمون هایی پس از بررس

جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بدست آوردن نتایج فرضیه ها انجام می گیرد. این آزمون ها شامل آزمون هاي توصیفی براي توصیف مد و 

 ضریب و رگرسیون هاي آزمون نظیر استنباطی هاي آزمون و سازي نرمال جهت كلوموگروف –نف میانگین، آزمون نرمال سازي اسمیرو

 . باشد می یکدیگر بر متغیرها تاثیر بررسی جهت واریانس تحلیل آزمون كنندگی، بینی پیش میزان و رابطه بررسی جهت پیرسون همبستگی

 

 افته هاي تحقيقی-5

-11درصد از افراد  37.4ساله و  18تا 7، درصد از افراد 3.5 مشاهده می شود كه  آماري بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل

 دختردرصد از افراد  35.4و  پسر، درصد از افراد 72.5، مشاهده می شود كه توجه به جدول آمار توصیفی جنسیت باسال سن دارند.13

 نتایجبا توجه به .از والدین در وضعیت طالق یا در حال طالق هستند درصد 54.6والدین در وضعیت تاهل و درصد از 26.6 همچنین.هستند. 

درصد از پدران  40.4، درصد از پدران دیپلمه 6.6درصد از پدران بی سواد،  4 آمار توصیفی وضعیت تحصیلی پدر مشاهده می شود كه

 .ان داراي مدرک دكتري هستنداز پدردرصد  2.7درصد از پدران ارشد و  3.3، درصد از پدران كارشناسی33.2نی، كاردا

 تاثیر معنادار دارد سطح تحصیالت والدین در اختالف و طالق والدین: فرضیه   . 

دهنده نتایج تحلیل واریانس است كه به منظور بررسی وجود رابطه خطی )معناداري( بین متغیرهاي مستقل و جدول زیر نشان 

 متغیر وابسته، انجام شده است.

 1 فرضيه واریانس آناليز جدول

 .سطح معنادار F میانگین مربع درجه آزادي هامجموع مربع مدل

1 

 a.000 087. 104.411 1 104.411 رگرسیون

   50.030 271 13558.146 باقیمانده

    272 13662.557 مجموع

 

مدل برابر با  سطح معناداري و 8.807 برابر با Fمقدار  توان مشاهده كردطور كه در جدول تحلیل واریانس رگرسیون  میهمان

 36است، فرض صفر فوق )تساوي ضرایب متغیرهاي مستقل با صفر( در سطح اطمینان  86/8جایی كه این مقدار كمتر از است.از آن 888/8

 شود و این بدان معناست كه بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته رابطه خطی وجود دارد .درصد رد می

 تاثیر معنادار دارد یت اقتصادي والدین در اختالف و طالق والدین: وضعفرضیه   . 

توان اظهار نظر نموده تا در با تحلیل واریانس رگرسیون در خصوص وجود رابطه خطی بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته می 

غیر این صورت و عدم وجود رابطه خطی از هاي رگرسیون خطی جهت پردازش مدل استفاده نموده و در صورت وجود رابطه خطی، از مدل

اي كه در خصوص وجود رابطه خطی هاي دیگري همچون رگرسیون سهمی، لگاریتمی، معکوس و ... استفاده كرد.بنابراین فرضیهمدل

 باشد:)معناداري( مدل تحقیق باید آزمون شود به شرح زیر می

 2 فرضيه واریانس آناليز جدول

 سطح معنادار F میانگین مربع جه آزاديدر هامجموع مربع مدل

1 

 a.001 803. 286.437 1 286.437 رگرسیون

   49.358 271 13376.119 باقیمانده

    272 13662.557 مجموع
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برابر با  سطح معناداري  مدل و 8.082برابر با  Fمقدار  توان مشاهده كردطور كه در جدول تحلیل واریانس رگرسیون میهمان

است، فرض صفر فوق )تساوي ضرایب متغیرهاي مستقل با صفر( در سطح اطمینان  86/8جایی كه این مقدار كمتر از است. از آن 881/8

 تغیر وابسته رابطه خطی وجود دارد.شود . این بدان معناست كه بین متغیرهاي مستقل و مدرصد رد می 36

 تاثیر معنادار دارد الف و طالق والدینفرضیه : موقعیت شغلی والدین در اخت   . 

 3 فرضيه واریانس ناليزآ جدول

 .سطح معنادار F میانگین مربع df هامجموع مربع مدل

1 

 a.000 023. 1.141 1 1.141 رگرسیون

   50.411 271 13661.416 باقیمانده

    272 13662.557 مجموع

 

سطح معناداري  مدل برابر با  و 8.832برابر با  Fمقدار توان مشاهده كردیون میطور كه در جدول تحلیل واریانس رگرسهمان

است، فرض صفر فوق )تساوي ضرایب متغیرهاي مستقل با صفر( در سطح اطمینان  86/8جایی كه این مقدار كمتر از است. از آن 888/8

 وابسته رابطه خطی وجود دارد  شود و این بدان معناست كه بین متغیرهاي مستقل و متغیردرصد رد می 36

 .   تاثیر معنادار داردفرضیه : طالق والدین در گرایش به اعتیاد فرزندان  

 4 فرضيه واریانس آناليز جدول

 .سطح معنادار F میانگین مربع df هامجموع مربع مدل

1 

 a.000 222. 5511.145 1 5511.145 رگرسیون

   30.079 271 8151.412 باقیمانده

    272 13662.557 مجموع

 

سطح معناداري مدل برابر با  و 8.333برابر با  Fمقدار  توان مشاهده كردطور كه در جدول تحلیل واریانس رگرسیون  میهمان

ن است، فرض صفر فوق )تساوي ضرایب متغیرهاي مستقل با صفر( در سطح اطمینا 86/8جایی كه این مقدار كمتر از است. از آن 888/8

 .شود و این بدان معناست كه بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته رابطه خطی وجود دارد درصد رد می 36

 

 يجه گيرينتحث و ب
اي ، كانون خانوادگی ناسالم و متالشی شدهاطفال كاري تحقیقات و شواهد زیادي گویاي این واقعیت است كه در پس بسیاري از بزه

. نظم و تعدل نظم خانواده )طالق( تاثیر گذاشته، بزهکاري رخ می دهدنیان عاطفی و اخالقی خانواده سست گردد روي هر گاه ب. پنهان است

، كشمکش هاي درونی خانواده اوج می یابد و فرزندان در نگاه كه طالق رو به فزونی می رود. آرددر خانواده رابطه معکوس با روند بزهکاري دا

از جمله مواردي كه ممکن است در نهایت  .و ... گرفتار می آیند ، بزهکاري والدین در ورطه آالمی چون اعتیادظر سنین نوجوانی به دور از ن

گردد، اختالف والدین و مشاجرات و اصطکاک بین آنان است كه آثار آن متوجه سایر اعضاي خانواده و حتی بستگان اطفال كاري منجر به بزه

گونه شود. بدیهی است اینها موجب قهر و حتی ترک یکی از والدین از محیط خانواده میکالت خانوادهآنان خواهد شد. گاهی اوقات، مش

گذارد. اگر فرزندان در معضالت خانوادگی، موجب مختل شدن امنیت و بهداشت روانی فرزندان شده، تأثیر مستقیم و نامطلوبی بر آنان می

شده خود خواهند گشت و كه از نیازهاي اولیه است، نچشند در خارج از خانه به دنبال گممحیط خانه خود طعم آرامش، صفا و صمیمیت را، 

به هر حال، ناسازگاري و مشاجره پدر و مادر آثار  شوند.كاري سوق داده میبه احتمال زیاد در دام شیادان و افراد فاسد افتاده و به سوي بزه

. گاهی اوقات، فرزندان به علت بر هم خوردن آرامش روانی، نسبت به تحصیل یا كار گذاردنامطلوب و شومی بر روان اعضاي خانواده می

عواقب و پیامدهاي طالق یا از .شودها فراهم میكاريكنند و سرانجام، زمینه گرایش آنان به انواع بزهعالقه شده، و حتی از منزل فرار میبی

ها و بزهکاري كودكان و نوجوانان، ناسازگاري: توان به طور اختصار چنین برشمردمیهاي روانی و اجتماعی كودكان را تاثیر طالق در پدیده

یگر رفتارهاي ضد اجتماعی. فحشا بویژه در نتیجه فقر و ناآگاهی. اعتیاد زنان، مردان، كودكان و استفاده از كودكان در توزیع مواد مخدر و د

نوجوانان، فرار از منزل و ولگردي آنان. كاهش میل به ازدواج در دیگر افراد خانواده هاي غیرمجاز. پرخاشگري و ناسازگاري كودكان و فعالیت

یقات كافی در این آن جا كه تحق. دیدن روانی و اجتماعی ن و آسیبهاي طالق. اهمال و مسامحه والدین در تحکیم و تربیت فرزندابویژه بچه
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 گردد تاثیر طالق والدین بر بزهکاري اطفال اند منجر به آگاهی بیشتر در زمینه نتایج این پژوهش می تو تكشور صورت نگرفته اس درزمینه 

جهت جلوگیري از اختالف و طالق در والدین یا جلوگیري از شکل آگاهی بیشتر در این زمینه می تواند منجر به بکارگیري سبک مناسب و

شود، هدر رفتن گونه افراد و جوامع میاي كه متوجه اینجانبهه، عالوه بر ضرر و زیان همكاريپیامدهاي بزه.گرددگیري بزه دراطفال 

هاي شوند. همچنین هزینههاي هر كشور محسوب میترین سرمایهاست كه از مهم فرزندانیهاي ملی و تباهی نیروها و استعدادهاي سرمایه

تر اینکه، داري و بازپروري. از همه دردناکیگیري، نگهشود؛ از قبیل: دستگیري، پهنگفتی همه ساله صرف جبران خسارات وارده بر كشور می

سالی نیز راهشان را بزهکار در بزرگ اطفالكاري نیز همواره كافی نبوده و شواهد موجود حاكی است كه بخش عظیمی از متأسفانه درمان بزه

فرض صفر فوق )مبنی بر برابر بودن ضریب این كه نتایج نشان داد  طالق والدین برسطح تحصیالت والدین  در بررسی تاثیردهند. ادامه می

نتایج مطالعات فوق با نتایج تحقیق حاضر با متغیر با صفر( رد گردیده و تاثیر متغیر ها بر یکدیگر معنادار است و فرضیه تایید می شود.

و ( 3814، گود 3816)لیمن (، 3812،شیهر، )(3814 ،)نتلر (،3818،بولبی، )(1238، ی)فدای، (1372، )روزن باوم(، 3814، )فیلدمطالعات 

 هم خوانی داشت . ( 3814، )گیدنز

بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته رابطه نتایج نشان داد كه  وضعیت اقتصادي والدین در اختالف و طالق والدیندر بررسی تاثیر 

، )آسمان، (1238، )ستودهیج تحقیق حاضر با مطالعات نتایج مطالعات فوق با نتاخطی وجود دارد و ارتباط متغیرها معنادار بوده است. 

هم خوانی ( 3814، )ریترزو  (1232، )صدیق سروستانی ،(3813، ترویر و ماركل 3813، هنسلین 3818، ویتیگ 3812 ،)گود، (1232

تیاد فرزندان نتایج نشان داد كه و تاثیر طالق والدین بر گرایش اع موقعیت شغلی والدین در اختالف و طالق والدین در بررسی تاثیرداشت . 

نتایج مطالعات فوق با نتایج تحقیق حاضر با مطالعات میان موقعیت شغلی و اعتیاد فرزندان با طالق والدین رابطه معناداري وجود دارد.

 .هم خوانی داشت( 1231، )فرجادو  (1233، )رنجبر (،1231، )نوراحمدي، (3816)جونز و همکاران ، ، (1238، سخاوت) و (1238، )پاتنام
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 منابع و مراجع
 علوم نامه پایان ها، ارتباط عاملی تجزیه روش كاربرد: طالق هاي علت بررسی( 1273)اهلل حجت الهی، سیف [1]

 .141-163 صص ،(5)2 اجتماعی،

 و زیستی علوم دانشگاه: تهران تبریز، شهر در طالق تقاضاي بر موثر عوامل بررسی( 1203)اهلل عین شعبانی، [3]

 .اجتماعی هاي آسیب از پیشگیري ریزي برنامه ارشد كارشناسی ي نامه پایان توانبخشی،

 .انتشار سهامی شركت تهران،: خانواده و زنان شناسی جامعه( 1208)محمدتقی، شیخی، [2]

 اداره به ارجاعی طالق حال در زوجین گیرشناسی همه مطالعات( 1202)امیرمحمد فر، كاظمی و جالل شیرزاد، [4]

 .  387-313 صص ،25 شماره قانونی، پزشکی ؛1273 سال در همدان استان قانونی پزشکی كل

 و اصالح مجله شود؛ می طالق و خانوادگی اختالف به منجر كه عواملی بررسی( 1277)بهرام پور، صدق صالح [6]

 .35-28 صص ،23 شماره چهارم، دوره تربیت،

: بیرجند شهرستان در آن بر موثر اجتماعی عوامل و طالق بررسی( 1202) السادات سمانه و جعفر طباطبایی، [5]

 .ارشد كارشناسی نامه پایان خانواده، ي پژوهشکده بهشتی، شهید دانشگاه

 فصلنامه: دادگاه به طالق مراجعین شخصیتی هاي نیمرخ بررسی( 1203)فاطمه فر، خدایی و علیرضا ظهیرالدین، [7]

 .1-7 صص ،36 شماره فیض، پژوهشی علمی

 یزد، شهرهاي در طالق آمار بودن پایین در خانوادگی عوامل تاثیر بررسی( 1204)همکاران و مریم زاده، فاتحی [0]

 .117-125 صص ،5(1) روانشناسی، و تربیتی مطالعات. میبد و اردكان

 منطقه در ساكن مطلقه افراد در آن بر موثر عوامل برخی و طالق وضعیت( 1202)همکاران و مرجان قطبی، [3]

 .371-305 صص ،2(13) بهار، اجتماعی، رفاه آباد؛ دولت

 دانشگاه خوي؛ شهرهاي در آن بر موثر شناسی جمعیت-اجتماعی عوامل و طالق بررسی( 1273)صیاد گلشن، [18]

 .شناسی جامعه رشته ارشد، كارشناسی ي نامه پایان: تهران

 و بهزیستی علوم دانشگاه: تهران اراک، شهرستان در زوجین طالق تقاضاي علل بررسی( 1208)حسین مددي، [11]

 .اجتماعی مددكاري رشته ارشد، كارشناسی ي نامه پایان توانبخشی،

 پایان شیراز، دانشگاه داراب؛ شهرستان در طالق به زوجین گرایش بر موثر عوامل بررسی( 1201)حسین ملتفت، [13]

 .شناسی جامعه رشته ارشد، كارشناسی ي نامه

 كارشناسی ي نامه پایان تهران، دانشگاه تهران طالق؛ بر موثر اجتماعی عوامل بررسی( 1264)ابوالقاسم پویان، مه [12]

 .شناسی جامعه رشته ارشد،

 رفتار، و اندیشه شیراز؛ در آن بر تاثیرگذار عوامل تعیین و زناشویی رضامندي( 1203)همکاران و زاده میراحمدي [14]
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