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 از طریق کرمان راشهر  دختران نوجوان رفتارهاي بزهکارانهتمایل به  تا در صدد است پژوهشاین 

کنترل اجتماعی  از نظریه ،پژوهشارچوب نظري این هچدر بدین منظور  .تبیین کند عوامل اجتماعی

 الگوهاي و الت والدینتحصیشبکه اجتماعی، متغیرهاي مستقل این پژوهش  .است شدههیرشی استفاده 

 گویه در قالب تعداد دفعات 24متشکل از نیز متغیر وابسته این پژوهش  .گذران اوقات فراغت هستند

با استفاده از روش  این پژوهش. است ارزیابی شده در خود و دوستان نزدیک انجام بزهکاري تمایل به

 شهر کرمان نوجوانان دختر ،ین پژوهشا آماري جامعۀ .و تکنیک پرسشنامه انجام گرفته است پیمایشی

 :دهد نشان می این پژوهشاز آمده  به دستنتایج  .باشندمی نفر 381 نمونه تعدادو  1392 سال در

  بین)ب. وجود دارد نوجواندختران قابل مالحظه در رفتارهاي  یبزهکاري به میزانتمایل به  )الف

و  ، استفاده از موسیقی مدرنتفریحی -گردشیغت فرا، ايماهوارهفراغت اینترنتی،  رهاي مستقلغیمت

. داردوجود  داري معنیمستقیم و رابطه  نوجوانبزهکاري دختران  تمایل بهبا ورزشی فراغت 

. دندار کاهنده ياثر بزهکاريتمایل به بر  فراغت دینیو  تحصیالت والدینهاي شبکه اجتماعی، متغیر)ج

تمایل به بر شدت  متغیر الگوي فراغتیکه تنها سه  اجراي تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد) د

فراغت  متغیر: عبارت بودند از متغیراین سه . درصد آن را تببین کنند 23توانند بزهکاري اثر دارند و می

بیشترین  از بین سایر متغیرهامتغیر فراغت اینترنتی ) ر .ماهوارهاستفاده از و  تفریحی -گردشی اینترنتی،

                                                           
  استاد گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، عضو هیأت علمی دانشگاه دولتی شیراز 1
٢
          E-mail:el.mshirdel@gmail.com             )نویسنده مسئول(اعی، دانشگاه شیرازجامعه شناسی، دانشکده علوم اجتمدانشجوي دکتراي  

  کارشناسی ارشد، گروه جامعه شناسی، بخش علوم اجتماعی، دانشگاه باهنر کرمان3

  دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانکارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی،  4
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سطح تحصیالت پایین  نظیر عوامل اجتماعیبنابراین،  .متغیر وابسته نشان داده است را برکل تأثیر 

 کنترل اجتماعی درست و صحیح درو عدم  افراد روابط شبکه دراجتماعی  والدین، فقدان پیوندهاي

  .دهدرا به سوي بزهکاري سوق  نوجواندختران  تواندمی اوقات فراغت 

  دختران  و بزهکاريتمایل به ، فراغت عوامل اجتماعی،: يکلید گانواژ 
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  طرح مسأله

 جوان و متخصص سالم، متعهد، انسانی نیروي مرهون بشري، جوامع پیشرفت و توسعه تردید، بدون

 بسزایی سهم جوامع، فعال و جوان جمعیت ویژه به نیروي انسانی نابودي در که عواملی از یکی .ستآنها

 این هدف. است شده ایران جمله از کشورها، از بسیاري گریبانگیر امروزه است که يبزهکار پدیده دارد،

آمارها و اطالعات  .است بزهکاري به دختر نوجوانان گرایش بر مؤثر اجتماعی عوامل پژوهش، شناخت

تعداد زنان محکوم شده به زندان در کل که دهد نشان می کشور سطح در زنان جرم تغییراتمربوطه به 

این روند افزایشی از . افزایش یافته است 1380نفر در سال  9646به  1360نفر در سال  7076ر از کشو

بررسی آمار مربوط به جرایم زنان بر اساس استان نیز . به بعد شتاب بیشتري داشته است 1370سال 

    از یکیدرصد  9/7و  8/7به ترتیب با  1380تا  1370حاکی از آن است که استان کرمان از سال 

 به محکومان آمار بررسی. که داراي بیشترین میزان رشد جرایم ارتکابی در زنان است بودههایی استان

 افزایشی در کل کشور، 1380تا  1360زنان از سال  شده ثبت جرایم که تعداد زندان نشانگر آن است

 را برابر 5/1 حدود افزایشی Tسال پانزده زنان باالي جمعیت ،مدت همین در .است داشته برابر 2/2 معادل

همچنین،  .است بوده سال پانزده باالي جمعیت رشد از بیش زنان رشد جرایم بنابراین، .دهدمی نشان

    ها شناختهاین سال طیجرایم اخالقی، جنسی و مواد مخدر بیشترین نوع جرایم رایج در بین زنان 

  .)107: 1389جربانی، (نده اشد

 زیادي تغییرات و نمانده ثابت و اعصار قرون طول در بشر، زندگی هاي جنبه سایر نیز مانند فراغت اوقات

 اوقات در ن رابنیادی تحولی و تغییر اي کهبرهه ترینمهم .است بوده شاهد خود روند تاریخی در را

 خانوادة در زندگی با همراه اوقات فراغت، با کار آمیختگی .بود صنعتی آورد، انقالب پدید فراغت

 خانوادة در .بود کرده فراهم سنتی جوامع مردم براي را بخشی رضایت نسبتاً و زندگی سالم ترده،گس

   از گسترده خانوادة اعضاي و کردند می دوستی و تفریح خود بازي، همساالن با فرزندان ،گسترده

 هاي تفعالی .بودند برخوردار خانواده فرهنگی و اجتماعی، عاطفی اقتصادي، گوناگون هاي حمایت

معنوي،  مثنوي البالغه، نهج قرآن، مطالعۀ ،مثال به طور. بود رایجد میان آنها  مختلفی نیز فراغتی و تفریحی

 و ها مادربزرگ ها، پدربزرگ هاي گوییقصه ها و حکایتبیان  و حافظ، دیوان و سعدي گلستان شاهنامه،

 بعد فراغت ساعات در ایرانی جوامع تردةهاي گس خانواده اعضاي که بود هایی فعالیت از بزرگان خانواده

 و مستقیم طور به ها فعالیت این بدیهی است که. پرداختندمی آنها به ها نشینی هم دور هنگام و از کار

به خصوص افراد نوجوان و جوان  خانواده اعضاي همۀ معنوي و عاطفی رشد شناختی، به غیرمستقیم،

 وجود به عمیقی تحوالت و تغییرات ،نوزدهم و هجدهم هايقرن در صنعتی انقالب. کردمی بسیار کمک

نامرغوب،  مسکن ازدحام، نشینی، آپارتمان ،شهري جمعیت افزایش به بزرگ شهرهاي و ها کارخانه .آورد
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 به را خود جاي کم گسترده کم ةخانواد ،هنگام این در .شد منجر جنایت افزایش و آبادها حلبی ایجاد فقر،

 شتاب زندگی شد، محدود ها اتاق کوچک گرفته و فضاهاي به فرزندان بازي محل .ددا ايهسته خانوادة

 سپرده فراموشیدست  به فراغت با کیفیت و سازنده روابط اجتماعی و و گرفت خود به آوري سرسام

   .) 177: 1386اردکانیان،(شد

  ،ها و جوانانخانوادههاي نوین و بروز نیازهاي جدید در فناوريتوسعه  ،ایجاد تغییرات اجتماعیبا 

ي به خود و روابط اجتماعی شکل جدید پا به عرصه گذاشتندمجازي  اي ورسانه هاي فراغتیالگو

 گذرانی وقت و هیجان تخلیه براي نامناسبی جایگزین که مجازي ارتباطات به روزافزون گرایش. گرفت

 دنیاي به واقعی دنیاي از را جوانان و نوجوانان گردد، می یاد "هاي نوپدیدآسیب "عنوان به آن از و است

بدیهی است  .ندارد هیجانات این تخلیه براي جایی دنیاي واقعی در فرد که چرا کشاند، هیجانی و مجازي

 با آنان از تعامل کنند، می صرف مجازي هايو بازي روابط براي را خود وقت افراد که میزان همان به

 هايآسیب کاهش آموزش دفتر معاونت(شود می تهکاس و خانواده تحصیل محیط در دیگران

 مناسب هاي گزینه نبود و آسان بودن دسترس در علت به هاي کامپیوتريبازي همینطور .)1390اجتماعی،

از بین  بی تردید، احساس کمبود بر اثر .اي یافتاندازه از بیش رواج ،در اوقات فراغت جوانان دیگر

نامناسب و  یهاي فراغتالگو استفاده از رواج در کنار اجتماعی هاي رفتن روابط اجتماعی و حمایت

 .شود می در برابر انحرافات فرد پذیري آسیب افزایش اي باعثو رسانه مجازي مخرب از جمله فراغت

 آزاد وقت از بزهکارانه و هاي ضد اجتماعی استفاده ازسازنده   فراغت اوقاتشبکه اجتماعی قوي و 

      طریق از جوانان براي و لذتبخش سازنده هاي برنامه تدارك با فراغت اتاوق .کندپیشگیري می

 آزاد وقت مخرب یا استفاده ضداجتماعی از آنها، براي الزم خدمات سایر با تفریحی مرتبط هاي فرصت

 را آزاد وقت از استفاده این نوع منفی تأثیرات یا کند می پیشگیري مواد مصرف یا سوء بزهکاري مانند

 هاي بازي ناسالم اشکال برخی از در را جوانان بزهکاري نقطۀ آغازین ،از محققان برخی .دهد می شکاه

زمینه مساعدي را براي  ،محرومیت از اوقات فراغت مناسب. اندشناسایی کرده نوجوانی و جوانی دوران

گذارند، فراهم ایجاد و گسترش انواع انحرافات اجتماعی که روي ساختار نیز تأثیرات مخربی باقی می

زنی و ولگردي گریزي، پرسهمدرسه(توان به اعتیاد، انحرافات جنسی، بزهکاري از آن میان می. نمایدمی

در خیابان، پرخاشگري و تجاوز به حقوق دیگران، طغیان علیه اولیا، خانواده و جامعه، تشکیل باندهاي 

: 2005 ،و دیگران لینمک(اشاره کرد ...)ال مدرسه یا هر مکان دیگري ونابه هنجار، سرقت، تخریب امو
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 .آورد فراهم افراد بالندگی و رشد براي را مناسبی زمینه تواند می که است طالیی یفرصت ،فراغت اوقات

 همچنان که - داشت خواهد مثبت تاثیر جامعه بر و هم فرد زندگی بر هم فراغت اوقات از صحیح استفاده

 خسارات و بروز مشکالت باعث تواند مینیز  شده یاد سطح دو هر در راغتف اوقات از نادرست استفاده

 بیشتري برخوردار حساسیت از نوجوانان و جوانان مورد در خصوص به مسئله این .شود ناپذیري جبران

 با سرنوشت آنها سرنوشت ساخت و خواهند را اجتماع بعدي نسل و خود ساز، آینده قشر این زیرا است،

 بیشتر فراغتی، هاي فعالیت در آنان سهم نیز و گروه این فراغت میزان ،همچنین. است ردهخو گره جامعه

اي مفید و نداشتن برنامه. )1390اجتماعی، هايآسیب کاهش آموزش دفتر معاونت(است اقشار سایر از

ا از و همچنین نبود شبکه اجتماعی که بتواند فرد ر مشخص براي سپري کردن موثر این اوقات  راهبردي

بدون شک زمینه را براي بروز بسیاري از مفاسد لحاظ عاطفی، مالی، اجتماعی و مصاحبتی حمایت کند، 

احمدي و (اندازدمی هاجتماعی را به مخاطرو نظم امنیت  ،و در نهایت می آورداجتماعی فراهم 

وقات فراغت هم هاي سالم در افعالیتتعداد و کیفیت روابط اجتماعی و در اثر . )106: 1391دیگران،

   شود، هم شخصیت آنان رشد و شکوفایی آسایش روحی، روانی و جسمی دختران جوان تأمین می

هاي رفتن نیروها که در صورت عدم هدایت صحیح ممکن است موجب بزهکاري یابد و از هدرمی

توسعه اشاعه فرهنگ و امنیت عمومی،  ،همچنین .آیداعی گردد، جلوگیري به عمل میفردي و اجتم

  . ) 170: 2005 و دیگران، لینمک(یابدفرهنگی و نشاط و سرزندگی در جامعه افزایش می

کند تا نیازهاي خاص فراغتی دختران جوان را براساس مقتضیات تحلیل جنسیتی اوقات فراغت کمک می

بیشتري اوقات فراغت در این گروه با دقت  هاي بالقوهروحی، روانی و جسمانی آنان شناخته و آسیب

علت وضعیت خاص بیولوژیکی و شرایط اجتماعی و عرفی دختران جوان به ،از طرف دیگر .بررسی شود

عدم . هاي فراغتی متفاوت با پسران نیاز دارندبرنامه هاي اجتماعی بیشتر وحمایتایران به  جامعه

یحی مطلوب به کاهش هاي فراغتی و تفرفعالیتها و پیوندهاي اجتماعی سالم و حمایت برخورداري از

زند و چه بسا باعث افسردگی دامن می و افزایش خانواده ،در محیط تحصیلزنان و دختران جوان کارایی 

روابط  داشتن .)33: 1389، و دیگران رفعت جاه(شودتخریب روابط انسانی در حوز اجتماع و خانواده 

 از و دارد تاثیر هنجارها و ها ارزش یريیادگ و شدن اجتماعی بر ،سازنده فراغت اوقات اجتماعی سالم و

 که است اجتماعی نهاد یک ،فراغت اوقات .کند می کمک اجتماعی نظام کلیت به حفظ فرهنگی نظر

 نحوه. کند می کمک جامعه ساختن و دادن شکل به و دهد می انتقال به افراد را هنجارها و ها ارزش

 الگوهاي حفظ به است ممکن و است جامعه در موجود هاي دهندة ارزش نشان ،فراغت اوقات گذران

و کاهش گرایشات  اجتماعی تعلق ،دوستی ،رفاقت حس به بکاهد و جامعه هايتنش از کند، کمک جامعه

  . ) 2 : 1389هاشمی،(کند کمک و اقدامات بزهکارانه 
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 وکرمان  رنوجوان شههاي فراغتی رایج در بین دختران الگوانواع  بررسی مطالعه، این مهم اهداف از

  :پاسخگویی به سواالت زیر است

  ؟وجود دارد نوجوانتمایل به بزهکاري در دختران هایی از و شکلچه میزان  -

  اي دارد؟هاي فردي سن و بعد خانوار با رفتار بزهکارانه دختران نوجوان چه رابطهویژگی -

انواده، دوستان عوامل اجتماعی نظیر میزان تحصیالت والدین، روابط اجتماعی غیر رسمی با خ -

   ؟گذارده تأثیري میدر تمایل به بزهکاري دختران نوجوان چ... و

  ؟چه رابطه اي داردهاي فراغتی الگو باجوان نودختران گرایش به اقدامات خالفکارانه  -

   دارد؟  نوجوانهاي فراغتی چه آثار سوئی بر رفتارهاي دختران الگو -

یک  و کدام دارداز گرایشات بزهکارانه دور نگه می این گروه را ،هاي فراغتیالگوکدام یک از  -

  ؟بر میزان آن می افزاید

  ادبیات و پیشینه پژوهش

 معکوس و برخی دیگر حاکی از وجود رابطه مستقیم رابطه مبین تحقیقات و مطالعات تجربی اخیربرخی 

بزهکاران جوان، از  تحقیقات بسیاري نشان داده است که اغلب. می باشندبین اوقات فراغت و بزهکاري 

 مردم ها، پنجره شیشۀ شکستن) 2005(لین و دیگران مک. کننداوقات فراغت خود سوء استفاده می

 در) 2008(1ساوینا. دانندهیجان می و ماجراجویی بازي، از اشکالی آن را و امثال مدرسه از فرار آزاري،

 نحوه و اجتماعی انحرافات بین رابطه که کندبیان می "جسمی خشونت و فراغت" عنوان با خود پژوهش

 که جوانانی بین در دیگران به نسبت جسمی خشونت به گرایش و باشدمی دارمعنی اوقات فراغت گذران

 را اوقات این کهاست  جوانانی از بیشتر )همال گروه( گذرانند می یکدیگر کنار در را خود فراغت اوقات

انواع  کند که بین همهدر فراتحلیل خود اعالم می) 2004(2کلی. به سر نمی برند همال خود گروه کنار در

اما برخی دیگر از  - مستقیم و معناداري دیده شده است رابطه ،هاي درون مدرسه و بزهکاريورزش

  .اندگزارش کردهرا رابطه معکوس بین ورزش و بزهکاري ، وجود مطالعات

                                                           
1Savina  
2 Kelley 
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 مشکل رفتارهاي براي فرصتی عنوان به فراغت قاتاوبیشتر  که کندبیان می) 1999(1جوانان حقوق نشریه

گیرند جوانان بیشتر تحت تأثیر گروه نتیجه می) 1999(و دیگران 2رابینسون. شود می تصور جوانان آفرین

   .هاي جمعی و محلیتا خانواده و ارزشهستند هاي جمعی همساالن و رسانه

 الگوپذیري بر موثر عوامل شناختی جامعه بررسی"در مورددر تحقیقی که ) 1388(و همکارانپوریوسفی 

به این نتیجه دست اند، آموزان دختر دبیرستانی شهر تهران انجام دادهروي دانش "دختران رفتاراجتماعی

همچنین،  .دارد معناداراي  رابطه دختران اجتماعی رفتار الگوهاي نوع با والدین تحصیالت یافتند که متغیر

 معناداري رابطهنیز  و بوده معنادار هماالن و دوستان گروه با دختران جتماعیا الگوهاي رفتار نوع رابطه

 ،باالخره .است شده مشاهده مدارس آموزشی و پرورشی هايفعالیت نوع با تحقیق وابسته بین متغیر

  .است داشته معنادار اي رابطه دختران رفتاري الگوهاي با دیگران با یکپارچگی

 پسر به جوانان و نوجوانان گرایش بر مؤثر اجتماعی عوامل "در مورد) 1389(نتایج تحقیق صادقی فر

بیرجند  در زندان پسر جوانان بزهکار و نشان داد در نوجوانان "آن از پیشگیري راهکارهاي و بزهکاري

 .دارد وجود  داري معنی و مثبت رابطه بزهکاري بانوع همساالن  و خانواده نابسامانی میزان متغیرهاي بین

  نشان "امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی بین رابطه" اي در موردمطالعه در) 1387( ردادي ،چنینهم

از  توانمی زمان طول در شهروندان رسمی کنترل کاهش و بخشی انسجام همیاري، تقویتبا  که دهدمی

  .کرد پیشگیري جرایم از بسیاري

قی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به رفتار بررسی تطبی"نعنوا بادر پژوهشی ) 1386(زاهد و الماسی

 ،"آموزان پسر دبیرستانی شهر ایالمنشینان در مورد دانشنشینان و غیر حاشیهبزهکارانه در میان حاشیه

رابطه بین متغیرهاي صمیمیت بین اعضاي خانواده، وابستگی به دوستان و مدرسه، آشفتگی خانواده و 

  .ی با رفتارهاي بزهکارانه را تأیید کردنداستفاده از تولیدات فرهنگی خارج

 وجود اعتالي و شخصیت رشد نیکوي براي جریان مطلوبی بستر ،فراغت اوقات )1370(افروز نظر به بنا

. است اجتماعی هاي بزهکاري و اخالقی انحرافات و رفتاري اختالالت بروز براي همواري زمینه یا و

 به ویژه مدرسه از بعد ساعات در جوانان انحرافات میزان گیرندنتیجه می) 1387(کوهستانی و دیگران

 از کند بسیاريبیان می) 1384(جوانان ملی سازمان پژوهش هاينتایج . یابدفراغت افزایش می ساعات

 جوانان فراغت اوقات گذران در صحیح برنامه وجود عدم واسطه به هاي جوانانبزهکاري و انحرافات

                                                           
1National report series  
2 Robinson 
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        و آزاد وقت افزایش دلیل به تابستان در که است آن زمینه این در مهمترین شاهد .آید می پدید

  .پیوندد می وقوع به جوانان میان در رفتاري اختالالت و ها بزهکاري فراغتی، بیشترین هاي فرصت

نشان داده است  "رابطه اوقات فراغت و بزهکاري"در مورد ) 1389(نتایج تحقیق خواجه نوري و دیگران

نیافته و بزهکاري رابطه معنادار مثبتی وجود دارد و اوقات فراغت سازمان هاي فراغتی سازمانبین فعالیت

 در )1388(دیگران و احمدي. درصد تغییرات متغیر بزهکاري را تبیین کرده است 23یافته بر روي هم 

 فت،پذیر صورت نوجوان ي پاسخگو 650 شامل اي در نمونه و اجتماعی پیمایش روش به که تحقیقی

 نحوه و غرب فرهنگی تولیدات از استفاده تحصیلی، وضعیت جنسیت، تولد، محل بین که دنده می نشان

  .دارد وجود داري معنی رابطه پاسخگویان بزهکارانه رفتار و اوقات فراغت گذراندن

ر بین مشغولیت بیشت "هاي ورزشی و بزهکاريفعالیت "در تحقیق در مورد) 1387(نیا و دیگرانعلیوردي

سنجش "در مقاله) 1381(مشکانی و دیگران. یافته اندمثبت  اي هاي انفرادي و بزهکاري رابطهدر ورزش

، به بررسی میدانی موضوع بزهکاري "تاثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاري نوجوانان

یافته ها نشان . دناند پرداختدستگیر شده 1371ران بزرگ در سال نوجوانانی که به جرم بزهکاري در ته

تر باشد، از شدت عمل بزهکارانه کاسته می شود می دهند که هر قدر وابستگی نوجوان به خانواده قوي

     و هنجارهاي اجتماعی باعث تقویت بزهکاري  نفی نسبت به قانون، مجریان قانونو نگرش هاي م

به سوي بزهکاري بشدت جوان را نو ،سرانجام ارتباط با بزهکاران به صورت صمیمی و مستمر. می شوند

  .سوق می دهد

کاهنده  ياثر ،هاي اوقات فراغت معین و هدایت شده فعالیت  که دندهنشان می) 1387(تنهایی و عباسی

هاي ادبی، فرهنگی و علمی  ورزشی و انجمن يها نقش عضویت در باشگاه. دنبر میزان بزهکاري دار

فراغتی هاي  فرد به فعالیت لیتمیزان مشغوکه کند بیان میوي  .هاي فراغتی دیگر استالگوتر از  قوي

مدرسه و  يها درگیرشدن در سرگرمی. شود که فرد براي کار خالف وقت نداشته باشد گوناگون باعث می

هاي ورزشی و  هاي خاص، عضویت در باشگاه هاي فوق برنامه، سرگرمی خانه، اشتغال به فعالیت

 .برد قاعدتا فرصت الزم را براي انجام بزهکاري از بین میهاي ادبی، فرهنگی و علمی  انجمن

هاي فراغتی دختران شناختی فعالیتتبیین جامعه"در مورد ) 1389(هاي تحقیق رفعت جاه و دیگرانیافته

سایر نهادهاي اجتماعی از جمله که حاکی از آن است  "جوان با تأکید بر عوامل آسیب شناختی آن

     ، )1382(هاي سلگیپژوهش. گذارندو رفتار فرد تاثیر بیشتري میهاي جمعی بر نگرش رسانه

ریزي فقدان برنامه جملگی بسیاري از انحرافات جوانان را نتیجه) 1387(و کاظمی) 1387(جاهرفعت

رفتاري و کج"در مورد یدر تحقیق )1387(مهدوي و دیگران. دانندصحیح در گذران اوقات فراغت می
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دار را بر انواع هاي فراغتی ورزشی بیشترین تاثیر منفی معنیفعالیتکه ه گرفتند نتیج "اوقات فراغت

  .رندهاي اجتماعی داآسیب

  پژوهش مبانی نظري

شناسان و هاي گوناگونی براي تبیین گسترش رفتارهاي بزهکارانه توسط جامعهها و مدلنظریه

ناسی بر این باور است که نرخ انحراف بنیانگذار اصلی جامعه ش ،دورکیم. اندیشمندان مطرح شده است

او در مطالعات خود نشان داد . متأثر از نوع سازمان اجتماعی و میزان انسجام اجتماعی است ،در جوامع

هاي بنیادي که جامعه حول آن سازمان یافته است، مرتبط که نوع و میزان جرم در جامعه مستقیما با شیوه

   نشانگر نوع خاصی ،ین باور بود که رفتار انحرافی در هر جامعهمرتن همسو با دورکیم بر ا. باشدمی

هاي موجود در جامعه بر انحراف در تحلیل مرتن اثرات روانی فشار و تنش. سازمانی اجتماعی استبی

هاي آنها سبک. هاي زندگی تأکید نمودندکی در مکتب شیکاگو بر سبکشاو و مک. تأثیر گذار است

افی که نتیجه بی سازمانی و فقدان همبستگی اجتماعی است را عامل بروز بزه و انحر زندگی به گونه

  ).1384،احمدي(آورندجرم به شمار می

افراد یک جامعه از طریق فرایند همنشینی، فرهنگ و  نظریه همنشینی افتراقی معتقد است کهدر  ،ساترلند

خاص زندگی  هنگ نابهنجار را شیوهکوهن، خرده فر. گیرندهاي بزهکارانه و جنایی را فرا میارزش

شان تبدیل به نوعی سنت در آن جامعه شده داند که شیوه زندگیها در جامعه میبرخی افراد و گروه

اگنیو در نظریه فشار . شوداست و همین خرده فرهنگ باعث روي آوردن افراد به رفتارهاي بزهکارانه می

بط منفی و آزار دهنده با والدین، گروه همساالن و اطرافیان از دست دادن روابط و یا روا که کندبیان می

از . تواند منجر به ظهور رفتارهاي بزهکارانه شودزاي زندگی میو فشارهاي ناشی از رویدادهاي استرس

هاي موجود، گرایش افراد به ارتکاب جرم نظر گاتفریدسون و هیرشی، خودکنترلی پایین، در کنار فرصت

  احتمال ارتکاب جرم به میزان قابل توجهی  از  میزان باالي خودکنترلی، ،متقابل در. دهدرا افزایش می

زیرا در ارتکاب جرم  باشد،ایی علت وقوع جرم و بزه نمیکنترل پایین به تنه ،این با وجود. می کاهد

: 2005پیرز و مسراشمیت،(هاي ارتکاب جرم نیز ضروري استعالوه بر خودکنترلی پایین، وجود فرصت

178 -240(.  

 شناختیعوامل جامعههاي انحرافات اجتماعی به منظور تبیین اي که در تحقیق حاضر از بین نظریهنظریه

هیرشی بر این . است "پیوند اجتماعی هیرشی نظریه"هکاري دختران جوان انتخاب گردیده، تمایل به بز

انان و یک یا چند نهاد متعارف موثر و نتیجه فقدان پیوندهاي اجتماعی بین نوجو ،باور است که بزهکاري

در جامعه ). 86-87: 1384احمدي، (باشدها میعنوان خطوط متعارف فعالیته یا برنامه هاي اجتماعی ب
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 نام» فراغت« ،گرفته شکل فرهنگی و اجتماعی سیاسی، اقتصادي، کارکردهايبا  که اي تازه نهاد ،مدرن

به نوعی  شود وت یکی از آنهاست، انجام میا که نهاد فراغکنترل اجتماعی از طریق کلیه نهاده .دارد

تاکید اصلی کنترل . اي در سالمت و رفاه اجتماعی داردنظم اجتماعی است و نقش عمده تضمین کننده

و روابط اجتماعی غیر رسمی هاي فراغتی الگو. باشدگروه می ياجتماعی، چگونگی اجتماعی شدن اعضا

جرم و بزه  ،براساس این دیدگاه. ها و هنجارها به جوانان بر عهده دارندنقش مهمی در انتقال ارزش

بعد مخرب . شونددهد که پیوندهاي اجتماعی بین فرد و جامعه تضعیف و یا تشدید میهنگامی روي می

پیوندهاي اجتماعی را بین جوانان با اعضاي خانواده، گروه همساالن و  کههاي فراغتی الگوو ناسالم 

جامعه و مشارکت  وابستگی و تعهد نوجوانان به الگوهاي مثبت و اهداف مقبول و متعارفجامعه، 

بر اساس این نظریه، . شودرا تضعیف کند، به تمایالت بزهکارانه در جوانان منجر می روزمره نوجوانان

ف در همین جهت، ضع. شودچهار عنصر وابستگی، تعهد، مشارکت و اعتقاد مانع رفتار بزهکارانه می

تواند  دختران جوان میسالم هاي فراغتی الگو و دراجتماعی  هايپیونددر هریک از این چهار بعد 

میزان عاطفه و احترامی است که فرد براي  ،"وابستگی". موجب بروز رفتارهاي انحرافی در آنها شود

فعالیت  سطهبه وابه عقیده هیرشی اگر جوان ). 228: 2005پیرز و مسراشمیت،(دیگران مهم قائل است

پیوندهاي نزدیکی با دیگران برقرار کند، احتمال بیشتري هست که نسبت به آنچه آنها  سالم فراغتی

هاي فراغتی که وابستگی الگو). 110: 1391احمدي و دیگران،(مراقب باشد ،کنندرفتار او فکر می درباره

نجار افزایش دهد، تمایالت و هو تعلق دختران جوان را به والدین، مدرسه، همساالن و دوستان به

دختران  ،درحقیقت).  144: 1387مهر، و آرمان نیاعلیوردي(دهدرفتارهاي بزهکارانه را کاهش می

هاي از تماس ،جوانی که از فراغتی اینترنتی به عنوان ابزاري براي فرار از واقعیت استفاده می کنندنو

  ).151: 1387فرهمند،(یابدري اجتماعی آنها افزایش میپذیراین، آسیبببنا. کنندگیري میاجتماعی کناره

گذاري است که تعهد مربوط به میزان سرمایه. است "تعهد" ،پیوند اجتماعی هیرشی عنصر دوم نظریه

گذاري بیشتر باشد یا انگیزه براي کسب هر چه سرمایه. دهدفرد براي دستیابی به اهداف عرفی انجام می

رسد دختران به نظر می. شتري براي همنوایی با هنجارهاي جامعه وجود داردآن باالتر باشد، دلیل بی

 پرورانند یا براي این منظور هزینهرا در سر می... هاي ورزشی، علمی، هنري و جوانی که آرزوي موفقیت

 هبه واسطکنند، هاي فراغتی سالم استفاده میو از الگوشرکت هاي فوق برنامه کنند و در کالسمالی می

تواند منجر به کاهش احتمال کنند که میتري با جامعه برقرار میاحساس تعهد حاصل از آن، پیوند قوي

مشارکت براین فرض استوار است که . است "مشارکت"سومین عنصر، . بزهکار شدن ایشان شود

ود ف ششود وقت و آزادي محدود فرد صرهاي فراغتی مورد قبول جامعه، موجب میدرگیري در فعالیت

هاي متعارف آموزشی، دختران جوان در فعالیت بنابراین، هر چقدر. هکارانه برودو نتواند به سراغ عمل بز



١١ 

 

آخرین عنصر . شودمشارکت بیشتري داشته باشند، تمایل آنها نسبت به بزهکاري کمتر می... درسی و 

ها و اصول اخالقی رد به ارزشباور، وفاداري ف. باشدمی "اعتقاد"عنصر  ،نظریه پیوند اجتماعی هیرشی

هاي فراغتی سالم نظیر ورزش، فرایند اجتماعی بسیاري اعتقاد دارند که نتیجه مهم فعالیت. گروه است

 رو به روهاي اجتماعی را که در آینده با آن سازي آن است و بر اثر این تأثیر گذاري، جوانان نقش

ها همانند اعتقاد به خوب بودن برخی از ارزش کرد کههیرشی استدالل می. آموزندخواهند شد، می

احترام به قانون و پلیس و اعتقاد به نادرستی برخی از رفتارها مانند بزهکاري نوجوانان، عامل موثري در 

 و مربیان که چالشی). 144: 1387مهر، نیا و آرمانعلیوردي(باشدممانعت از بزهکاري نوجوانان می

 بازي هاي تدارك فرصت و ها آموزش مهارت از بیش چیزي ،دارند رو پیش فراغت متخصصان اوقات

 سالمت در فراغت اوقات تأثیر به اهمیت هستند، که سنی هر در تا کنند کمک مردم باید به آنها .است

 ارج دارند، بشري مثبت هاي تقویت ارزش و ایجاد بر بازي و تفریح که تأثیري و رفاه اجتماعی و فردي

  .)2: 2002پیچلی،( نهند

ارتباط ) وابستگی، تعهد، مشارکت و اعتقاد(هیرشی معتقد است که تمامی این چهار عامل ،در نهایت

هاي فراغتی، هر چقدر فردي از طریق کاربرد یکی از این الگو ،طور کلیه ب ؛زیادي با یکدیگر دارند

هت ارتباط با جامعه از سوي ارتباط بیشتري با اجتماع برقرار نماید، احتمال استفاده از دیگر عناصر در ج

اوقات فراغت سالم به افراد بهنجار،  به واسطهدختر جوانی که  ،مثال به عنوان. گرددوي بیشتر می

رفتارهاي مطلوب بهترش از هاي متعارف و درك در فعالیتوي وابستگی و تعلق دارد، احتمال مشارکت 

  ).228: 2005پیرز و مسراشمیت،(گرددبیشتر می

هاي عرفی نظیر ورزش، جوانانی که اوقات فراغت خود را صرف انجام فعالیت ،هیرشیبه باور  

کیفیت کمیت و  ،عالوهه ب. کنند، کمتر احتمال دارد دست به اعمال انحرافی بزنندمی... تفریحات سالم و

بزه  اي است که جوان نیازي به انجامهاي عرفی فراغتی به گونهمشغولیت در فعالیتروابط اجتماعی و 

هاي یکی از فعالیت به عنوانهاي فراغتی الگوشبکه اجتماعی غیر رسمی و . کنددر خود احساس نمی

د و داراي اهداف تربیتی زیادي نآیمهم اوقات فراغت، از اشکال مهم کنترل اجتماعی به حساب می

  ).144: 1387مهر، اننیا و آرمورديعلی(هاي مطلوب را یاد بگیرندمردم ارزش که دنشوو باعث می هستند

  پژوهشهاي فرضیه

  .رابطه معنی داري وجود داردبین تحصیالت والدین و تمایل به بزهکاري دختران نوجوان  -1

  .رابطه معنی داري وجود دارد نوجوانتمایل به بزهکاري دختران و بین شبکه اجتماعی -2
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  .معنی داري وجود دارد رابطه نوجوانتمایل به بزهکاري دختران و  فراغت اینترنتیبین -3

  .رابطه معنی داري وجود دارد نوجوان تمایل به بزهکاري دخترانو فراغت ورزشی  بین-4

  .رابطه معنی داري وجود دارد نوجوانتمایل به بزهکاري دختران و هنري  فراغتبین -5

  .رابطه معنی داري وجود دارد نوجوان تمایل به بزهکاري دخترانو دینی  فراغت بین-6

  .رابطه معنی داري وجود دارد نوجوانتمایل به بزهکاري دختران و هاي خارجی استفاده از رسانه بین-7

  .رابطه معنی داري وجود دارد نوجوانتمایل به بزهکاري دختران و هاي داخلی استفاده از رسانهبین  -8

  .داري وجود داردرابطه معنی  نوجوانتمایل به بزهکاري دختران و تفریحی  - گردشی فراغتبین  -9

  .رابطه معنی داري وجود دارد نوجوان تمایل به بزهکاري دخترانو فراغت علمی بین  -10

 دل مفهومی و تجربی تحقیقم: 1نمودار 

 

  تعریف مفاهیم

  شبکه اجتماعی

 از یک شبکه، عنوانبه اجتماعی ساخت. هستند جامعه ساخت دهندةتشکیل واحد ،هاي اجتماعیشبکه

 متصل هم به را هاگروه یا کنشگران افراد، که است شده تشکیل پیوندها از ايمجموعه و شبکه اعضاي

 اعضاي ).67: 1386هیکویی،  صالحی و باستانی(نام دارد "ارتباط"، هاي اصلی شبکهبلوك .سازدمی

 خاص ياگونهبه مقابل، در و نمایند جلب را اعضا سایر حمایت مختلف، منابع تبادل با دارند سعی شبکه
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 روابط شبکۀ از کارکردهاي یکی شبکه اعضاي از اجتماعی حمایت بنابراین،. کنند حمایت آنها از

 در که است شبکه اجتماعی روابط اصلی پیامدهاي از یکی ،اجتماعی حمایت .شودمی محسوب اجتماعی

 عبارت اعیحمایت اجتم). 363: 2008 دیگران، و دیویدسون(است قرار گرفته توجه مورد جهان سراسر

 رویارویی براي را فرد توانایی که ايگونهبه اجتماعی، شبکۀ سوي از روانی و مادي منابع تأمین : از است

 مصاحبتی، حمایت از )1386(هیکویی صالحی و باستانی ).676: 2004 کوهن،(دهد می فشارها افزایش با

 مهمترین عنوانبه مشورتی تحمای و اطالعاتی حمایت مالی، حمایت خدماتی، عاطفی،حمایت حمایت

 به و هستند فوق تعریف سه اشتراك وجه ،ابزاري و حمایت عاطفی. کنندمی یاد اجتماعی حمایت انواع

شبکه اجتماعی از  ،در این پژوهش .باشند هم شبکه در موجود هايحمایت انواع مهمترین رسدمی نظر

رابطه فرد با اعضاي خانواده،  ارتباطات، )میزان صمیمیت(و کیفیت) تعداد(طریق در نظر گرفتن کمیت

حمایت مالی، مصاحبتی،  ، نظیردر ابعاد مختلف آن - حمایت اجتماعیمیزان دوستان و خویشاوندان و 

  .دادمورد سنجش قرار  را  -و خدماتی عاطفی، اطالعاتی

 هاي فراغتیالگو

و  استراحت براي خواه خود، یدرون انگیزه و میل به شخص که گیردمیبر در را هاییفعالیت مجموعه 

 اجتماعی آزاد مشارکت یا ذوق  و دانش اعتقادات، گسترش براي خواهبازي،  و تفریح براي خواه سالمتی،

     انجام اجتماعی و ، خانوادگی شغلی الزامات و تعهدات از فارغ زمانی در ، توانایی و بروز خالقیت یا

از تکنیک تحلیل  ،عتبار سازه طیف الگوي اوقات فراغتبراي بررسی ا). 9: 1380وود،هیلس(دهد می

 :    دست آمد که به ترتیببر پایه نتایج این تکنیک، هشت عامل به). 1جدول (عاملی استفاده شد 

 هايعالیتهاي هنري، فهاي دینی، اینترنتی، استفاده از موسیقی مدرن، استفاده از ماهواره، فعالیتفعالیت

 1بر اساس نتیجه جدول . فریحی و استفاده از رسانه داخلی نام گذاري شدندت -گردشیورزشی، فعالیت 

ها براي تحلیل عاملی دادهکه توان نتیجه گرفت در تمام ابعاد، می  K.M.O=85/0و با توجه به آماره 

 99در سطح اطمینان بیش از  در واقع، میزان خطا. دار استمناسب بوده و نتیجه آزمون بارتلت نیز معنی

به عبارت دیگر، کلیه عناصر به کار رفته براي هر بعد، قدرت تبیین . است معنادار Sig= 000/0 درصد با

هاي الگو گیريدر این پژوهش براي اندازه ،بنابراین .اندکنندگی مورد نظر را براي متغیر مورد نظر داشته

 ،)هاي هنريو حضور در کالس …نقاشی، موسیقی و  فعالیت هنريانجام (هاي هنريفعالیت از فراغتی

ها و باشگاه براي هاي ورزشی، رفتن به پاركانجام ورزش پیاده روي، شنا، شرکت در انجمن(ورزشی

 -گردشی، )چت و وبگردي استفاده از اینترنت براي گرفتن اخبار و اطالعات،(اینترنتی ،)ورزش کردن

صرف غذا در رستوران، رفتن به  تئاتر، سینما و به مراکز خرید و اماکن عمومی نظیر رفتن(تفریحی

هاي رفتن به کالس(علمی ،)انجام امور مذهبی و رفتن به مراکز مذهبی(، دینی)مهمانی و گشت و گذار
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هاي مختلف شامل تماشاي برنامه(داخلی استفاده از رسانه ،)ها، مطالعه و پژوهشآموزش مهارت

 .استفاده از سی(استفاده از موسیقی مدرن ،)مجالت داخلی تلویزیون داخلی، استفاده از رادیو و روزنامه و

هاي مختلف، مشاهده برنامه(و ماهواره )هاي پاپ، جاز، راكگوش دادن به آهنگ و. دي .وي .و دي .دي

  . )12: 1387مهدوي و تمیز، (شد استفاده هاي مختلفدر مکان )هاي ماهواره ايتبلیغات و فیلم

  نتایج تحلیل عاملی: 1جدول 

  اجزاي الگوهاي فراغتی

ابعاد      عامل هاي الگوهاي فراغتی

الگوهاي 

 فراغتی

آزمون 

KMO 
  عامل

1  
 2عامل

  عامل

3 
 4عامل

عامل

5 

عامل

6 

عامل

7 

عامل

8 

                788/0  شرکت در جلسات مذهبی

ت
الی

فع
ی

دین
ي 

ها
  

85/0
K

.M
.O

=
 

Si
g=

 
0

 

                777/0  هاي دینی  همکاري با هیئت

                703/0  بسیجحضور در نیروي 

هاي مذهبی  تماشاي برنامه

  تلویزیون
660/0                

                620/0  شرکت در نمازهاي جماعت

                599/0  حضور در مساجد، کلیسا یا کنیسه

                505/0  هاي مذهبی در خانه انجام فعالیت

              80/0    چت کردن با اینترنت

ت
الی

فع
ی

رنت
ینت

ي ا
ها

  

              79/0    گرديوب

              72/0    تویتر استفاده از فیس بوك  و

              62/0    استفاده از پست الکترونیکی

 به دستاستفاده از اینترنت جهت 

  آورن خبر و اطالعات مورد نیاز
  49/0              

گوش دادن به موسیقی جاز، رپ 

  راكو 
    813/0            

رن
مد

ی 
یق

وس
 م

از
ه 

اد
تف

اس
  

ن به موسیقی خارجی گوش داد

  کالسیک
    720/0            

موسیقی،  DVD ،CDاستفاده از 

MP3 player ،Mp4  
    559/0            

گوش دادن به موسیقی پاپ ایرانی 

  نجلسیآ لوس
    541/0            

مشاهده فیلم یا شوهاي تلویزیون 

  هاي خارجی
      736/0          

ز 
ه ا

اد
تف

اس

ره
وا

اه
م
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در  ايمشاهده تبلیغات ماهواره

  ...لباس، مد و  زمینه
      666/0          

هاي مختلف مشاهده برنامه

  ماهواره اي
      618/0          

مانند نقاشی و  فعالیت هنريانجام 

        73/0          نوازندگی

ت
الی

فع
ي

نر
 ه

ي
ها

  

هاي مختلف  مایشگاهحضور در ن

        58/0          ...) نقاشی، خطاطی و(

        49/0          موسیقی نقاشی، خطاطی و  کالس

هاي خارجی یا  کالس زبان

        49/0          افزارهاي آن آموزش رایانه و نرم

ت
الی

فع
ی

لم
 ع

ي
ها

  

                  مطالعه کتاب

ها و حضور در کتابخانه

                  پژوهشکده

ورزش والیبال، بسکتبال، 

  شنا  کوهنوردي و
          69/0      

ت
الی

فع
ی

زش
ور

ي 
ها

  

      49/0            هاي ورزشی شرکت در انجمن

رقصیدن، انجام حرکات آیروبیک 

  حرکات یوگاو 
          48/0      

      45/0            استفاده از وسایل ورزشی در منزل

ها و امکان  حضور در پارك

              تفریحی
688/

0  
  

هاي فعالیت

 -گردشی

  تفریحی

ها،  شت و گذار در خیابانگ

    67/0              ... پاساژها و

وران، فست صرف غذا در رست

              فود
660/

0  
  

هاي دوستانه  حضور در مهمانی

)Party(              62/0    
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   تمایل به بزهکاري

 خود اجتماعی و وضعیت اقتصادي حسب بر گوناگون جوامع که است جهانی ايپدیده ،جوانان بزهکاري

 طور به که است جرم و انحراف از اي فرعیشاخه ،جوانان بزهکاري .هستند روبرو آن از متفاوتی انواع با

 مورد در بزهکار اصطالح .کرد تعریف جوانان قانونی توسط معیارهاي نقض را آن توان می خالصه

 ها و هنجارهاي فرهنگی مرتکبارزش و قوانین موازین، خالف بر اعمالی که شود می برده کار به کسانی

ه تمایل به بزهکاري بر حسب عمق و شدت عمل انحرافی بمتغیر وابسته  ). 169: 1375فرجاد،(می شوند

ها و حمالت شدید، سرقت، استفاده از سالح گرم در سرقت( بزهکاري شدید هاي کوچکتري ماننددسته

     تقسیم...) تخریب و شکستن اموال مدرسه و عمومی، پاره کردن صندلی و (و بزهکاري مالیم...) 

است و  خفیفمنظور از رفتار بزهکارانه، بزهکاري از نوع  ،در پژوهش حاضر). 59: 1991اگنیو، (شودیم

فرار از مدرسه، فرار از خانه، ارتباط تلفنی یا : شوندرفتار بزهکارانه شناخته می به عنوانموارد زیر 

اموال ( موال عمومیمستقیم با جنس مخالف، دروغ، شرکت در دعواهاي گروهی یا فردي، تخریب ا

هاي غیرمجاز به مدرسه، دزدي،  .دي .، تقلب در امتحان، آوردن فیلم و سی..)مدرسه، صندلی اتوبوس و

که موجب ناراحتی خانواده و  طوريه نافرمانی نسبت به والدین و توهین به آنها، تأخیر در مدرسه ب

در در این پژوهش  مایل به بزهکاريتمتغیر ). 44: 1386زاهد زاهدانی و الماسی، (مدرسه شده باشد

ارزیابی فوق در خود و دوستان نزدیک  خفیفانه بزهکاررفتارهاي انجام  تمایل به قالب تعداد دفعات

  . شده است

    6/0              موقت يآرایش صورت، مو، تاتو

    59/0              ...حضور در  سینماها، تئاتر، 

ها و مجالت  روزنامه  مطالعه

  51/0                داخلی

استفاده از 

رسانه 

  داخلی

ي رادیو ها گوش دادن به برنامه

    49/0                داخلی

هاي تلویزیون مشاهده برنامه

    45/0                داخلی

تماشاي برنامه هاي مذهبی 

    44/0                تلویزیون 
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 پژوهش شناسی روش

. با تکنیک پرسشنامه جمع آوري شد ،اطالعات مورد نیازو  است پیمایشی، پژوهش اینروش تحقیق 

 1392در سال  هانهستند که جمعیت آدر شهر کرمان  ساکن ساله  18-15ن اتحقیق دختر آماري جامعۀ

با استفاده از فرمول کوکران با ضریب . )1392مرکز آمار اطالعات استان کرمان، (استنفر  36568 برابر با

در پژوهش حاضر، به علت محدودیت . تعیین شد )افراد(نفر حجم نمونه  381 تعداد  درصد، 95اطمینان 

مصوب   گیري تحقیق محدوده چارچوب نمونه ،هاترسی به آمار جمعیت جوانان ذیربط در خانهدر دس

 4 که  صورت  بدین ؛هره گرفته شدب ايچند مرحلهگیري تصادفی  نمونه  شیوه و از شهر مورد مطالعه بود

از بلوك  84وکران با استفاده از فرمول ک. بلوك قرار دارد 700منطقه در شهر کرمان و در هر منطقه تقریبا 

با استفاده از روش هر بلوك،  درون درخانه  25از هر سپس . شدانتخاب  طور تصادفیه بهر منطقه 

 و تجزیه در. انتخاب شدنددو خانه  ،مناطق پر جمعیت تر و در برخی هیک خانگیري تصادفی نمونه

) Spss(اساسپیافزار اساز نرمو  استنباطی آمار و توصیفی آمار سطح دو از پژوهش این هايداده تحلیل

آنها در  کنندگان توضیح داده شد که مشارکتبه شرکتها آوري دادهدر فرایند جمع .است شده استفاده

   .خواهد بودانه مها کامال محرتحقیق داوطلبانه و اطالعات آن

و تمایل به  تحصیالت والدینمتغیر شبکه اجتماعی، طیف براي از اعتبار صوري  ،در پژوهش حاضر

   زیرا در تحقیقات انجام شده اعتبار این  ،نظران استفاده شده و نظر کارشناسان و صاحببزهکاري 

از آزمون تحلیل عامل جهت اعتبارسنجی طیف الگوهاي  ،همچنین. مورد تأیید قرار گرفته استطیف ها 

 کلیۀ.  شد استفادهي کرونباخ از ضریب آلفا ،براي سنجش پایایی پرسشنامه. گرفته شد بهرهفراغتی نیز 

 .شد انجام دهینمره ،اساس همین بر و مطرح ايو سطح یا مقیاس فاصله لیکرت طیف درقالب سؤاالت

و براي طیف تمایل به بزهکاري  82/0بطور کلی هاي فراغتیالگوطیف  براي کرونباخ آلفاي ضریب نتایج

داراي  تفریحی و اینترنتی - گردشی هايالیت، طیف فعفراغت يالگو ابعاددر بین  .آمد دست به 83/0

ضریب  .باشندمی )42/0 (ضریب پایایی داراي کمترین و استفاده از رسانه داخلی )80/0( پایایی بیشترین

  .آمد به دست 84/0 ،طیف شبکه اجتماعیآلفاي کرونباخ 

  پژوهشهاي یافته

 یافته هاي توصیفی

که  دهدمینشان  توصیفی نتایجاین پژوهش، خگویان هاي فردي پاسویژگیکلی از به منظور شناخت 

که  ساله بوده اند 16 )درصد 8/35(پاسخگویان  بیشتر. سال بوده است 15میانگین سنی پاسخگویان 
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 متولد شهرستان درصد 6/68  -متولد سایر شهرها  درصد 1/11 ومتولد شهر کرمان  آنها درصد 9/88

در خانواده چهار  پاسخگویان بیشتر .بوده اند  -هاي کشور انمتولد سایر است درصد 4/31هاي کرمان و 

و کمترین تعداد  )پاسخگوتنها یک (نفر  9اعضاي خانواده  نفري زندگی می کنند و بیشترین تعداد

 بیشتر ،معدل سال گذشتهاز در پاسخ به سوال . بوده است -  8داراي فراوانی  -نفر 2اعضاي خانواده 

 بیشتر ،تحصیالت پدر و مادرسطح در مورد . کرده اند بیان 19دل خود را مع) درصد 6/44(پاسخگویان

   .اند اشاره داشتهسطح دیپلم به  درصد 9/38و  درصد 9/37با  پاسخگویان به ترتیب

 78 که  دهدنتایج توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب نمره اکتسابی از متغیرهاي مستقل نشان می

 .استفاده می کنند درصد در حد متوسط از رسانه خارجی 6/31و  داخلیدر حد کم از رسانه  درصد

و  پردازندتفریحی می -گردشیدر زمان اوقات فراغت در حد متوسط به فعالیت هاي  درصد 47حدود 

از  درصد 41 ، همچنین. از پاسخگویان در حد زیاد از اینترنت استفاده می کنند درصد 6/7 تنها

 بیشتراما فعالیت ورزشی  ،به فعالیت دینی و مذهبی می پردازند در سطح متوسط پاسخگویان

ی متغیر تمایل به بزهکاري و برخی توصیفنتایج  .در سطح کم بوده است) درصد 5/75(پاسخگویان

بزهکاري در سطح متوسط به تمایل پاسخگویان درصد از  50تقریباً  :به این شرح استنیز  هاي آنگویه

 8/10. اند که خیلی کم به دیگران دروغ گفته اندکرده بیان) درصد 1/33(ویانپاسخگ بیشتر .داشته اند

در پاسخ به سوال برداشتن . کنندکه در امتحانات زیاد تقلب می اظهار داشته اندپاسخگویان از  درصد

      اشارهحد متوسط  به گزینه درصد 8/16خیلی کم و به گزینه پاسخگویان  بیشتر ، وسایل دیگران

  .اند کرده

 در ،همچنین. کرده اند بیانارتباط خود را با جنس مخالف در حد متوسط  ،از پاسخگویان درصد 6/23

حد  به درصد 8/17 ،پاسخ به سوال آسیب رساندن به وسایل مدرسه براي سرگرمی و بدون دلیل خاصی

آسیب رساندن به در پاسخ به سوال  ،عالوه بر این .اشاره نموده اندحد زیاد  به درصد 7/3متوسط و 

واب در حد زیاد ج درصد 9/2در حد متوسط و  درصد 6/13 وسایل مدرسه براي انتقام از مدیر و معلم

     بیشتراما  اظهار داشته اند،از پاسخگویان دعوا در مدرسه خود را در حد متوسط  درصد 5/21 .اندداده

  .کرده اند بیانپاسخ اصالً را ) درصد 8/52 (

ات تحقیق پیش فرض نرمال بودن متغیر اصلی تحقیق با استفاده از آزمون جهت آزمون فرضی

دهد که نشان می 2 در جدول نتایج اجراي این آزمون. اسمیرنف مورد بررسی قرار گرفت-کولموگروف

مقدار آن  ،یعنی ؛دار نیستمعنی 01/0تر از در سطح کوچک 81/0آمده  به دستبا مقدار ) K-S Z(آماره

توزیع متغیر تمایل به بزهکاري  می توان گفت درصد اطمینان 99/0با  و قرار گرفته -96/1و + 96/1بین 
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هاي مشاهده شده و داري بین فراوانیو تفاوت معنی استدر بین نمونه با توزیع آن در جامعه نرمال 

هاي زمونها، از آبراي تحلیل دادهدر پژوهش حاضر  ،در نتیجه .هاي مورد انتظار وجود نداردفراوانی

  . مناسب استفاده گردید کناپارامتری

  اياسمیرنف تک نمونه -آزمون کولموگروف :2جدول

  داريسطح معنی K-S Zآماره  انحراف استاندارد  میانگین  وابسته متغیر

  56/0  82/0  61/14  66/88  تمایل به بزهکاري

  

  ختران نوجواند تمایل به بزهکاري و متغیرهاي مستقلپیرسون همبستگی  آزمون: 3جدول

 تمایل به بزهکاري  متغیر وابسته

 متغیر مستقل
همبستگی 

 پیرسون
Sig همبستگی پیرسون متغیر مستقل Sig 

 000/0 35/0 ماهواره 93/0 005/0 سن

  000/0  28/0  موسیقی مدرن  35/0  -052/0  بعد خانوار

  17/0  07/0  رسانه داخلی  01/0  -132/0 شبکه اجتماعی

  001/0  17/0  فعالیت ورزشی  02/0  -13/0  تحصیالت والدین

  36/0  05/0  فراغت هنري  000/0  41/0  فراغت اینترنتی

  8/0  013/0  فراغت علمی  000/0  35/0  -گردشیفراغت 

  001/0  -18/0  فراغت دینی

  

بررسی ارتباط متغیرهاي مستقل با تمایل به راي بکه  شودمی مشاهده 3 جدول مندرجات به توجه با

 که یج این آزمون گویاي آن استنتا. ریب همبستگی پیرسون استفاده شده استبزهکاري از آزمون ض

و  علمی فراغت ،استفاده از رسانه داخلی، بعد خانوار ،سنمتغیرهاي مستقل  روابط تمامی روابط به جز

تحصیالت شبکه اجتماعی، جهت رابطه . دار بوده استمعنیبه لحاظ آماري با تمایل به بزهکاري  هنري

.  که جهت سایر روابط مثبت است، در حالیو تمایل به بزهکاري منفی بوده است فراغت دینی ،والدین

ضریب همبستگی . دباشمی یاینترنت فراغت يالگواست که بیشترین ضریب همبستگی مربوط به  گفتنی

 و فریحیت -گردشیفراغت ، ماهواره و موسیقی مدرنهاي فراغتی اینترنتی، استفاده از الگو رابطه مثبت
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تمایل به  افزایش موجب ،هاي فراغتیالگواین  افزایش که معناست این وابسته، به متغیر باورزشی فعالیت 

، شبکه اجتماعی و فراغت دینی الگومورد متغیر  در اما شود، یم نوجوانآموزان دختر بزهکاري دانش

تمایل به  نمره پاسخگویان، بین در این متغیرها افزایش با و است برعکس رابطه تحصیالت والدین

  .یابد کاهش می نوجوانان دختر بزهکاري

 رگرسیون تحلیل نتایج اساس بر نوجواندختران بزهکاري  به تمایل تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر :4 جدول

  گام به گام متغیره چند

  داريسطح معنی R  R2 B Beta T  شده وارد متغیر  مرحله

  000/0  39/7  38/0  86/1  158/0  397/0  فراغت اینترنتی  اول

  000/0  68/4  26/0  439/0  217/0  466/0  استفاده از ماهواره  دوم

  023/0  28/2  15/0  346/0  231/0  480/0  تفریحی -گردشیفراغت   سوم

  

تمایل به بزهکاري دختران ن میزان یمستقل در تبی هايیافتن میزان و سهم اثر متغیر ،هدف این قسمت

که طی آن متغیرها  می باشد 1روش مورد استفاده در اینجا روش گام به گام. باشدمی انشهر کرم نوجوان

بر اساس نتایج حاصل از . گردندبرحسب بیشترین تأثیري که در تعیین متغیر وابسته دارند وارد معادله می

ط به نتایج مربوبه طور خالصه  .مدل شناسایی شد 3در طی مراحل مختلف تحلیل رگرسیون،  4جدول 

سه  توسط نوجوانتمایل به بزهکاري دختران  تغییرات درصد از 23 کهدهد تحلیل رگرسیون نشان می

  مشاهده که چنان ؛شودمی تبیین تفریحی -گردشیفراغت  و استفاده از ماهواره فراغت اینترنتی، متغیر

 - گردشیاره و فراغت استفاده از ماهومتغیر  سپسفراغت اینترنتی،  متغیر ابتدا مدل این در شودمی

، فعالیت ورزشی، فراغت دینی و تحصیالت والدینو متغیرهاي شبکه اجتماعی،  است شده واردتفریحی 

داراي  نوجواندختران در فراغت اینترنتی  متغیر . استفاده از موسیقی مدرن از معادله حذف شدند

 با ،یعنی است؛ جدول مثبت این در بتا ضرایب کلیۀ. باشدمیتمایل به بزهکاري بیشترین ضریب بتا با 

توان نتیجه بنابراین می. یابدمی افزایشتمایل به بزهکاري نمرة  متغیرها، این از هریک در فرد نمرة افزایش

در زمان فراغت تفریحی  -گردشیاستفاده از ماهواره و فراغت گرفت هر چه میزان استفاده از اینترنت، 

 .یابدنیز افزایش میدختران نوجوان ي بیشتر شود، میزان تمایل به بزهکار

                                                           
1 Stepwise 
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نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام براي سنجش رابطه غیر مستقیم بین  5جدول 

و  تحصیالت والدینشبکه اجتماعی، ( و متغیرهاي مستقل اصلی) سن و بعد خانوار( متغیرهاي زمینه اي

، متغیرهاي شبکه اجتماعی و آزموناین نتایج بر اساس . هددبا متغیر وابسته را نشان می) الگوهاي فراغتی

فراغت اینترنتی، استفاده از اي واسطه هايعوامل تعیین کننده بر متغیر به عنوان تحصیالت والدین

از مدل تحقیق حذف  بعد خانوار سن وو متغیرهاي  شدند وارد معادله گردشی -ماهواره، فراغت تفریحی

   .گردیدند

   ه رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام براي بررسی تاثیر متغیرهاي مستقل بر متغیرهاي محاسب: 5جدول 

  ايواسطه

 Beta B خطاي استاندارد  میزان تی  سطح معناداري
2R  ايمتغیر واسطه متغیر مستقل  

 شبکه اجتماعی  08/0 016/0 29/0 003/0 27/5 000/0

  فراغت اینترنتی

000/0 52/3  013/0  19/0  046/0  012/0  
تحصیالت 

  والدین

 شبکه اجتماعی  04/0 012/0 19/0 004/0 48/3 001/0

  استفاده از ماهواره

037/0 09/2  016/0  12/0  032/0  05/0  
تحصیالت 

  والدین

 شبکه اجتماعی  11/0 023/0 32/0 004/0 03/6 000/0

-تفریحیفراغت 

  گردشی
017/0 41/2  017/0  13/0  04/0  12/0  

تحصیالت 

  والدین

بتاي  براي رسم مدل مسیر از ضرایب. یک مدل علی از نوع تحلیل مسیر است ،مدل تجربی پژوهش

 ،ضریب بتا در این مدل. آنها در سطح معنی داري قرار دارد Tکه مقدار  متغیرهایی استفاده شده است

در ضمن . استداشتن اثر متغیرهاي دیگر موجود در مدل نماینده شدت رابطه بین دو متغیر با ثابت نگه

ده نشده براي مقداري از واریانس توضیح دابه اند، هاي اضافی که از بیرون به متغیرها هدایت شدهفلش

  . که کنترل آنها از توان ما خارج بوده است گرددهر متغیر برمی

و کل گنجانده شده در مدل، بیشترین تاثیر مستقیم متغیرهاي توان گفت در میان با توجه به مدل مسیر می

. مشخص شده است فراغت اینترنتی و استفاده از ماهوارهبه ترتیب توسط متغیر  تمایل به بزهکاريبر 
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و براي )  =Beta 38/0(برابرفراغت اینترنتی براي متغیر  و تأثیر کلوزن بتا در مرحله ورود مستقیم 

ییرات متغیر وابسته را تبیین بوده است که بیشترین درصد از تغ)  =Beta 26/0(متغیر استفاده از ماهواره 

شبکه اند، داشته تمایل به بزهکارياز متغیرهایی که بصورت غیر مستقیم بیشترین تاثیر بر . ندنکمی

  .باشدمی ) =22/0Beta(اجتماعی

  ضریب مسیر متغیرهاي مدل: 6جدول

  تفریحی -گردشی فراغت  استفاده از ماهواره  فراغت اینترنتی  تحصیالت والدین  شبکه اجتماعی  نام متغیر

  15/0  26/0  38/0  ----   ----   تاثیر مستقیم

  ----   ----   ----   12/0  22/0  تاثیر غیر مستقیم

  15/0  26/0  38/0  12/0  22/0  تاثیر کل

  

  مدل تحلیل مسیر:2نمودار

  گیريبحث و نتیجه

ن با کاستی هاي گوناگوگذران اوقات فراغت دختران نوجوان در الگو که دهدمی نشانهاي تحقیق یافته

این . هاي فراغتی پایین و قابل توجه استمشارکت و فعالیت آنها در الگو ،کلی طوره ب .ستروروبه

مسئله در مورد دختران نوجوان و جوان با توجه به این نکته که غالب فضاهاي فراغتی مانند مراکز 

 ،عالوه بر این. گیردورزشی و تفریحی تحت نظارت مردان قرار دارد، برجستگی بیشتري به خود می
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هاي محدودیت. رو هستنددختران براي دسترسی به وسایل حمل و نقل نیز با محدودیت و مشکل روبه

امل، به این عو که کنددختران را بسیار محدود می یهاي فراغتگزینش فعالیت دامنه نیز زمانی - فضایی

درآمد مصرفی به مردان خانواده  دلیلموال به بسیاري از دختران مع عامل مادي را هم باید افزود، چرا که

  ). 136: 1990، 1گرین(اندوابسته

تمایل دختران جوان به استفاده از اینترنت و که هاي فراغتی حاکی از آن است نتایج توزیع فراوانی الگو

به توجه  ،در مقابل. در حال افزایش است... و ، موسیقی مدرنفیلم، ماهوارهنظیر  هاي خارجیرسانه

با توجه به باورهاي رایج ناشی از . دهدرسانه داخلی و ورزش در بین آنها کاهش چشمگیري را نشان می

هاي غذایی افزایش و استفاده جهانی شدن فرهنگی تمایل دختران به تناسب اندام، الغري از طریق رژیم

. رو به کاهش است ،شیورز هاي موفقیتبا نبود انگیزه به خصوصهاي تیمی و حتی انفرادي از ورزش

با اقبالی تفریحی در بین دختران نوجوان  - گردشیدینی و  فراغتکه همچنین نتایج حاکی از آن است 

   .رو به رو ستدر حد متوسط 

تقریبا نیمی از دختران نوجوان تمایل به بزهکاري داشتند که دهد نشان مینیز نتایج توصیفی متغیر وابسته 

ب رابطه با جنس مخالف، دروغ، تقلب، برداشتن وسایل دیگران، آسیي مرتکب برقرارو به ترتیب 

این پژوهش نشان هاي استنباطی یافته .می شوندعوا در مدرسه د رساندن به وسایل مدرسه و عمومی و

نوجوانان . داردمنفی رابطه گرایش نوجوانان دختر به رفتارهاي بزهکارانه با تحصیالت والدین  که داد

در . به بزهکاري نشان دادندکمتري تمایل  ،ین آنها از تحصیالت بیشتري برخوردارنددختري که والد

یک مولفه سبک  به عنواننحوه گذران اوقات فراغت کند استدالل می )1978(همان گونه که بوردیو ،واقع

بک سرمایه فرهنگی و س. شودکه فرد در اختیار دارد، تعیین میزندگی بر اساس میزان سرمایه فرهنگی 

گیري رفتارهاي عوامل شکل وجزد و نکنمنبع تفسیر و رفتار فرد عمل می به عنوان ،انتخاب شده فراغتی

) 1388(دينتیجه آزمون این فرضیه با نتایج تحقیقات احم .به شمار می آیندبزهکارانه در نوجوانان دختر 

 .ستهمسو) 1388(و پوریوسفی

، )2005(لینهاي محققان علمی مکیرشی و یافتهاین پژوهش مطابق با نظریه کنترل اجتماعی ه

نشان ) 1387(یتنهایی و عباس و) 1388(، احمدي)1389(، خواجه نوري)1370(، افروز)2008(ساوینا

میزان . رابطه دارد استفاده از الگوهاي فراغتی با گرایش نوجوانان دختر به رفتارهاي بزهکارانه که دهدمی

شود که فرد براي کار خالف وقت نداشته  گوناگون باعث میفراغتی هاي  مشغول بودن فرد به فعالیت

هاي متفاوتی در زمینه هاي فراغتی گوناگون، ویژگیکند الگوطور که هیرشی بیان می اما همان ،باشد

                                                           
1 Green 
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بنابراین تأثیر متفاوتی نیز بر رفتارهاي دختران نوجوان  .گی، مشارکت، تعهد و اعتقاد دارندایجاد وابست

تفریحی و استفاده از رسانه خارجی بیشترین تاثیر  - گردشیفراغت اینترنتی،  ،مثال به عنوان. دگذارنمی

ها فاقد بر طبق نظریه هیرشی، این الگو ، زیراگذاردمثبت را بر تمایل به بزهکاري دختران نوجوان می

    دادن به  گوش. باشندمی) وابستگی، مشارکت، تعهد و اعتقاد(چهار عنصر نظریه پیوند اجتماعی

 و قبیح هاي صحنه و آمیز خشونت تصاویر نمایشمعنادار،  يهاموسیقی هاي مبتذل و بدون پیام

 که مجرمانه ترفندهاي بعضی با آشنایی و اینترنت و ماهواره هاي شبکه ،هاي خارجیرسانهاز  نامتعارف

 طریق از مجازي ارتباط و محرك و مهیج اي رایانه هاي بازي شوند، کشیده می تصویر به ها فیلم در

        دختران جوان و سال و سن کم قشر به ویژه کنندگان، بر استفاده منفی تاثیر خود نوع در اینترنت،

   .دهد می افزایش را ناهنجار اعمال ارتکاب به آنها گرایش و  می گذارد

ا نتیجه تحقیق رابطه مثبت بین فراغت ورزشی با تمایل به بزهکاري دختران نوجوان ب ،همچنین

هاي محتوا شدن عرصهگواهی بر تحریف و بی ،نیا و کلی همخوانی دارد که تأیید این رابطهعلیوردي

هاي ورزشی موجود فاقد توانایی الزم جهت ایجاد وابستگی، کالس. گوناگون زندگی حتی ورزش است

ل جامعه و نشاط و ها و اهداف مقبودختران نوجوان، درگیرکردن آنها در فعالیتدهی مشارکت 

نظیر آیروبیک،  - يهاي جدید انفرادبا توجه به روند جهانی شدن، ورزش ،رو از این. سرزندگی هستند

وجود آمده که نه تنها ارتباط آنها را با دیگران ه ب  - ...هاي ورزشی ونزل با دستگاهیوگا و ورزش در م

  .سازدتغییر میش دستخوشان را نیز بلکه باورها و تعهدات د،همی دافزایش ن

. دادندمی دینی داشتند، گرایشات بزهکارانه کمتري بروز دختران نوجوان که فراغت  ،در این پژوهش

و استفاده از رسانه داخلی با تمایل به بزهکاري دختران نوجوان  ، هنريعلمی فراغتبین  ، همچنین

قاعدتا و استفاده از رسانه داخلی علمی  ،فرهنگی دینی، هاي فعالیت در درگیرشدن. رابطه وجود نداشت

از بین را فرصت الزم براي انجام بزهکاري و  می دهدهاي متعارف افزایش مشارکت آنها را در فعالیت

  هنجار و شایسته جال با باورهاي به ،کنندها استفاده میدخترانی که از این الگو ،از طرف دیگر .برد می

تعهد بیشتري نسبت به اهداف جامعه  ،کنندسانه خارجی استفاده مییابند و به نسبت دخترانی که از رمی

هاي فراغتی که پیوندهاي اجتماعی را بین جوانان با اعضاي خانواده، گروه همساالن بنابراین، الگو. دارند

ه و به الگوهاي مثبت و اهداف مقبول و متعارف جامعرا سالم و جامعه، وابستگی و تعهد نوجوانان 

  . نمایدرا افزایش دهد، تمایالت بزهکارانه را در آنها تضعیف می مره دختران نوجوانمشارکت روز

رابطه منفی بین شبکه اجتماعی با متغیر وابسته تمایل به بزهکاري را تأیید نمود که با  ،نتایج تحقیق

. ستهمسو) 1386(و زاهد و الماسی) 1389(، صادقی فر)1388(تحقیقات تجربی پوریوسفی و همکاران
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هاي اجتماعی قوي و گیري شبکهگسترش شهرنشینی و تحرك جغرافیایی مانع شکل ،در عصر کنونی

روابط . تغییر کرده است شهريروابط اجتماعی غیر رسمی در زندگی  .بین افراد شده استدر  مستحکم

دست  برخی کارکردهاي خود را ازها و ویژگی ،و شبکه اجتماعی فرد در مقایسه با گذشتهغیر رسمی 

اند که نقش آنها را شبکه هاي اجتماعی مجازي و منابع دیگري بوجود آمده ،داده است و از طرف دیگر

امروزي در چنین شرایط و وضعیتی براي پر کردن وقت آزاد و خأل شبکه  جوان .ندبر عهده گرفته ا

ه فرهنگی، شود و بر اساس سرمایبه سمت گزینه ها و منابع دیگري سوق داده میخود اجتماعی 

کیفیت و اهمیت اما  ،گزیندمی برد الگوهاي فراغتی مختلفی را ختیار داراقتصادي و اجتماعی که در ا

  . هاي اخالقی و هنجاري افراد نادیده گرفته شده استدر رشد و پرورش ارزش الگوهاي فراغتی

  نیازها و  مرتبطور ه ب تغییرات اجتماعی و ورود سریع اطالعات به جوامع جهان سوم ،در واقع

تغییر بعد کمی و کیفی  ،یکی از این تغییرات اجتماعی. دهدتغییر میرا خواسته هاي جوانان و نوجوانان 

عامل ایجاد پیوندهاي اجتماعی نوجوانان هستند و با پیوند  ،شبکه اجتماعی. هاي اجتماعی استشبکه

ها و قاد و تعهد نوجوان به ارزشتعلق، اعت از مشارکت،ها و هنجارهاي جامعه نوجوان به ارزش

شبکه هاي اجتماعی  این ،در گذشته. کندهنجارهاي غیر اخالقی و رفتارهاي نابهنجارنه جلوگیري می

اما امروزه با  ،بر عهده داشتندها و هنجارهاي اخالقی پر کردن اوقات فراغت و انتقال ارزش مسئولیت

براي جامعه نهاد فراغت این امر مهم را  ،فراغتو گسترش کاهش ابعاد کمی و کیفی شبکه اجتماعی 

مشارکت، چهار بعد تواند در ایجاد  یک نیروي کمکی می به عنواننهاد فراغت  ،در نتیجه. دهدانجام می

 .تأثیرگذار باشد ان دخترنوجواندر ها و هنجارهاي اجتماعی هر جامعه اعتقاد به ارزش و وابستگی، تعهد

هاي فعالیت مخربهاي قات فراغت جوانان بدون توجه به کیفیت و جنبهفقط پر کردن او ،بنابراین

 پیام آور این است که هاي نوین ارتباطی فناوريرشد سریع  ،همچنین. زا باشدفراغتی می تواند آسیب

رسد در به نظر میزیرا  شود،میتبدیل و آینده الگوي غالب فراغتی در نسل جدید فراغت مجازي به 

وسیعی در نوجوانان و جوانان به پر کردن اوقات فراغت وجود دارد، اما در دسترس  عصر حاضر نیاز

هاي ارتباطی نوین است که منبعی  فناوريترین و آسان ترین وسیله براي پر کردن اوقات فراغت همین 

    در بنابراین، . و نبود فراغت هاي جالب و در دسترس هستندبراي پر کردن خأل شبکه اجتماعی 

سالم و هاي کیفیت و جنبه باید بهشود می برگزارهاي تفریحی جدیدي که ت هاي نوین و کالسفراغ

  . ناسالم آنها توجه بیشتري شود

 غیرهدفمند، تعطیالت و نشده ریزي برنامه فراغت اوقات افزایش با که است انکارناپذیراین واقعیت

 براي ریزي برنامه به پرداختن اهمیت بیانگر ، موضوع این .یابدمی افزایش در جامعه اجتماعی هاي آسیب

با توجه به نتایج این  لذا. است انو دختر جوان نسل ویژه برايه بفراغت  اوقات وريبهره افزایش
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مورد هاي فراغتی الگوریزي در برنامه وابستگی، مشارکت، تعهد و اعتقاد عناصر است ضروري ،پژوهش

 علمی غناي بر راه این از و آن باروري ، برفراغت اوقات رفتن رهد از ضمن جلوگیري تا گیردتوجه قرار 

   .افزوده گردد جامعه فرهنگی و

  پیشنهادها

  : شودپیشنهاد می با توجه به آنچه گفته شد،

ساخت برنامه هاي متنوع و مطابق با عالئق و خواسته هاي گروه نوجوانان دختر در دستور کار  -

  . صدا و سیما قرار گیرد

  . علمی و مفید براي گروه نوجوانان تهیه، شناسایی و معرفی شودکتاب هاي  -

  . فراهم شود کندکمک می مدنظرکه به رفع مسائل ویژه گروه کاربردي هاي ها و کتابکالس -

  . موسیقی هاي مناسب روحیه و عالئق دختران نوجوان ساخته و در اکران عمومی معرفی شود -

  .اي این گروه سنی و جنسی تدارك دیده شودهاي فرهنگی با شور و هیجان بربرنامه -

براي همه اقشار و گروه و دسترسی به آنها باشد  جامعه امروزي ویژگیاوقات فراغت مطابق با  -

  .فراهم شودتر براي دختران نوجوان طبقات پایین به ویژههاي سنی 

غتی جدید و در مورد ارائه برنامه هاي فراهمواره ایده پرداز که متخصص و ایجاد یک گروه  -

  . ، فعالیت کننددنو در دسترس باش ندارندکه نیاز به بودجه زیادي  یجذاب

محور  - شرکت هاي تولیدي در زمینه هنرهاي تجسمی، صنایع دستی و غیره با رویکرد اقتصاد -

   .بهره گیري شودافراد  این ایجاد شود تا بتواند از توانایی ها و استعداد

 يبیشترتأکید فعالیت هاي گروهی بر وجه بیشتر تشکیل شوند و هاي ورزشی با عالقه و تکالس -

  .شود

در نظر فراغت از براي این نوع  ویژه و امکاناتیگردند ترغیب هاي خانوادگی فراغتافراد به  -

  . گرفته شود
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This research is to clarify the teenage girls' behaviors of tendency toward 

delinquency through social factors in Kerman. To do so, the social control 

theory of Hirsch has been used in the theoretical framework of this research. 

The independent variants of this research are social network, education rate of 

parents and patterns of leisure. The dependent variant of this survey including 

24 items in the form of the number of times willing to commit delinquency in 

their intimate friends and themselves has been evaluated. The method of this 

research is investigative and the statistical population is teenage high school 

girls in Kerman in 2014. The number of sample is 381 students and the data 

was collected through a questionnaire. The results of descriptive and 

inferential statistics obtained from the data using SPSS software show: A) A 

considerable amount of interest in delinquency behavior of teenage girls is 

seen. B) There is a direct and meaningful relation between the internet 

leisure, use of satelite, recreational leisure, modern music, sports leisure 

patterns of leisure and the girls' tendency toward delinquency. C) The pattern 

of social network, education rate of parents and Islamic leisure has a 

decreasing effect on the tendency toward delinquency. D) Performing the 

multiple regression analysis showed that only three models of leisure have 

effects on the intensity of the tendency toward delinquency and can clarify 23 

percent of it. These three variants were: Changing patterns of internet leisure, 
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Sightseeing and Recreational and use of satelite. Finally, social factor for 

example the education rate of parents, the lack of social ties in relations 

network of people and inexistence of correct social control in the leisure 

activities that lead the teenage girls to delinquency. 

Keywords: Social Factor, Leisure, Tendency toward Delinquency and Girls 

  

 


