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رابطۀ سبک زندگی با تمایل به بزهکاری
(نمونه مورد مطالعه دختران دبیرستانی شهر کرمان)
فاطمه انجم شعاع ،1حسین موسی پور ،2الهام شیردل
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تاریخ د ریافت1395/01/15 :

تاریخ پذیرش1395/02/28 :

چکید ه

سبک زندگی ناسالم میتواند بستری برای بروز اختالالت رفتاری ،انحرافات اخالقی

و بزهکاری اجتماعی محسوب گردد .در این تحقیق از چهارچوب نظری عالمه طباطبایی
و دکتر زاهد استفاده شده است .اين مقاله با عنايت به بينش نظري فوق ،درصدد است

تمایل به رفتارهاي بزهكارانه دختران دبیرستانی در شهر کرمان را از طريق سبکهای

زندگی تبيين كند .متغير مستقل اين پژوهش سبك زندگی است ،که به دو دسته اصلی

سبک زندگی اسالمی و سبک زندگی مدرن تقسیم شده است.

روش تحقیق پیمایشی بوده و جامعۀ آماري این پژوهش دانشآموزان دختر

دبیرستانهای شهر کرمان در سال  1392میباشد .در این پژوهش  381نفر با روش

نمونهگیری طبقه بندی انتخاب شده و اطالعات از طریق پرسشنامه جمعآوري گردیده

است.

نتايج بدست آمده نشان ميدهد ،الف) در بین دانشآموزان دبیرستانی دختر شهر

کرمانتمایل بهبزهكاري به ميزان قابل مالحظهای رواج داشته است .ب) سبک زندگی

اسالمی اثر كاهنده بر تمایل بهبزهكاري دارد .ج) اجرای تحلیل رگرسیون چندگانه نشان
داد که مؤلفههای سبک زندگی استفاده از رسانه خارجی و داخلی ،موسیقی مدرن،

مدیریت بدن ،فعالیت گردشی تفریحی و فعالیتهای مذهبی بر شدت تمایل به بزهکاری
اثر دارد و میتواند  12درصد آن را تببین کنند.
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مقد مه

بزهكاري جوانان پديدهاي جهاني است ،و جوامع گوناگون بر حسب وضعيت اقتصادي

و اجتماعي خود با انواع متفاوتي از آن روبرو هستند.بزهكاري جوانان شاخهاي فرعي
از انحراف و جرم است كه به طور خالصه میتوان آن را نقض معيارهاي قانوني توسط

جوانان تعريف كرد .اصطالحبزهكار در مورد كساني به كار برده میشود كه بر خالف
موازين ،مقررات ،ارزشها و هنجارهای فرهنگي عمل میکنند (فرجاد.)169 :1375 ،

رفتارهاي بزهکارانه ،رفتارهايي هستند كه سالمت و بهزيستي نوجوانان و جوانان و دیگر
افراد جامعه را در معرض خطر قرار ميدهد (زارعی .)32 :1388 ،بدونترديد ،توسعه

و پيشرفت جوامع بشري ،مرهون نيروي انساني سالم ،متعهد ،متخصص و جوان در آن
و فعال جوامع ،سهم بسزايي دارد ،پديدهبزهكاري است كه امروزه گريبان گير بسياري
از كشورها ،از جمله ايران شده است .نوجوانان و جوانان بزهكار ،فرصتهاي جبران
ناپذيري را از حيث تحصيل و اشتغال از دست ميدهند كه اين امر به سهم خود آثار

و عواقب ناخوشايندي را براي زندگي آتي آنان به دنبال دارد .پديدهبزهكاري جوانان

باعث تباهي بسياري از فرزندان و آينده سازان جامعه ميشود؛ هزينههاي كالن و گزافي
را بر جامعه تحميل مي كند؛ جامعه را از داشتن نيروي انساني كارآمد ،متخصص و
متعهد محروم میسازد؛ امنيت جامعه را به مخاطره مياندازد و باالخره مشروعيت نظام
سياسي ،اجتماعي و فرهنگي كشور را زير سؤال ميبرد .بنابراين،بزهكاري نوجوانان و

رابطۀ سبک زندگی با تمایل به بزهکاری

جوامع است .اما يكي از عواملي كه در نابودي نيروي انساني ،به ويژه جمعيت جوان

جوانان يكي از مهمترين مسائل اجتماعي است كه جامعه را به طور جدی تهديد مي كند
(صادقی فر .)3 :1389 ،و شكي نيست كه يكي از عوامل مؤثر بر رفتار و نگرش انسانها

در جوامع گوناگون سبک زندگی است .سبک زندگی از مفاهيمياست كه پژوهشگران
علوم اجتماعي به آن بسيار توجه كردهاند .برای مثال در مطالعهي كه به بررسي سبك هاي

زندگيبزهكارانه نوجوانان پرداخته شده ،مشخص شده كساني كه دچار انحراف شدهاند

و ميزان ارتكاب آنها به اعمال انحرافي مثل مصرف سيگار با الكل يا ماري جوانا بسيار
بيشتر است ،الگوهاي سالم سبك زندگي در زندگي روزمرهي آنها اص ً
ال ديده نميشود

يا بسيار كم است (زارعی .)31 :2010 ،سبک زندگی ،یعنی انطباق دادن یک رهيافت
سبک داده شده در زندگی .سبک زندگی را میتوان مجموعهای از :تلقیها ،ارزشها،

شيوههای رفتار ،حالتها ،سليقهها و عملکردها دانست که فرد آنها را بهکار میگيرد
و عملکردهایی که در عرصههای مختلف زندگی ازجمله :نوع پوشش ،خوراک ،زبان،
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ادبيات ،مد ،مصرف فرهنگی ،رفتارهای شخصی ،نحوهی گذران زندگی و اوقات فراغت
و  ...تجسم مییابند (فاطمه ابوترابیان.)1393 ،

در این میان بازخوانی آموزههای اسالم و ژرف اندیشی در آن ،به روشنی ظرفيت باالی

آن را برای فرهنگ سازی و ارائهی الگوهای رفتاری مناسب برای انتخاب شیوه زندگی

مطلوب را نشان میدهد؛ زیرا انتزاعیترین الیههای اعتقادی و معرفتی ،تا عينیترین
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سطوح رفتاری که امروزه با عنوان سبک زندگی از آن یاد میشود را میتوان در چارچوب
نظام معنایی اسالم بیان نمود (فاضل قانع .)11 :1393 ،بر این اساس ،در جامعهی اسالمی

نيز باید آن دسته از الگوهای رفتاری مورد توجه باشد که توسط آموزههای اسالمی و به

ویژه تعاليم قرآنی ،توصيه شده است .به همين دليل ،قرار گرفتن جامعهی اسالمی معاصر
در دورهی گذار تاریخی و فرهنگی موجب میشود تا توجه به سبک زندگی اسالمی از

اهميت بيشتری برخوردار گردد (همان .)26 :اما در نقطه مقابل سبکهای زندگی برگرفته

از اسالم ناب محمدی (ص) سبکهای زندگی غربی رواج پیدا کرده است که به نوعی
شيوه زندگی جدید غربی شورش برضد هر چيزی است که سنت تلقی شده است .اعم
از سنت به همان مفهوم قدسی و آسمانی یا آداب و سنن و همه آنچه از نسلهای پيشين

رسيده است .از ویژگیهای سبک زندگی غربی اصل اصالت لذت و اصالت منفعت به
عنوان دو اصل اساسی جاری در زندگی مردم غرب بر اساس مفاهيم فلسفه اومانيسم

تعریف میشود .اومانيسم ،ماده گرایی ،سکوالریسم ،خردگرایی ،فردگرایی و جهانی شدن
پایه و اساس تفکر در غرب را شکل میدهند .سبک زندگی غربی به همراه نشانههایی

همانند سنت گریزی ،دین گریزی ،مادی گرایی در زندگی فرد بروز مییابد و او را به

بهره مندی از لذت های آنی سوق میدهد (ابوترابیان.)31 :1393 ،

در سالهاى اخير ،افزايش تغييرات در شیوههای زندگی خانوادهها که به نوعی تحت

تأثیر شیوههای زندگی در غرب قرار گرفته ،خطر درگيرى عموم به ويژه جوانان را در

فعاليتهاى جنايي و جرم خیز افزايش داده است .وجود امنيت در هر جامعه ،مهمترين
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و اساسىترين عامل تضمين رشد و توسعه پايدار و مطلوب است ،در حالى كه جرم
مهمترين دشمن امنيت اجتماعى است و افزايش آن؛ رابطه منفى با امنيت دارد .افزايش

رفتارهاى بزهكارانه دولتها را به چاره جويي و تالش براى يافتن راه حل وادار مى

كند تا از بروز جرم پیشگیری نمایند .از ديدگاه علمى ،جلوگيرى از بروز هر مفسده و
معضل اجتماعى و فردى ،بهترين شيوه مبارزه با آن است .اين مهم ،از نظر اقتصادى نيز
باصرفه است؛ چراكه نيرو و مدت زمان زيادى در مسير مبارزه با آن به هدر نمىرود

(نبوی .)14 :1391 ،از اینرو در اين پژوهش هدف آن است كه با تكيه بر نظريههاي

اسالمی دربارة سبک زندگی و با استفاده از دادههاي عيني ،مسالةبزهكاري دانشآموزان
دختر دبیرستانی را بررسي كرده و به نقش سبک زندگی در بروز و جلوگيري ازبزهكاري
در شرايط كنوني زندگي نوجوانان پرداخته شود.

مفاهیم تحقیق

تمایل به بزهکاری :بزهکاری بر حسب عمق و شدت عمل انحرافی به دستههای

کوچکتری مانند :بزهکاری شدید (حمالت شدید ،سرقت ،استفاده از سالح گرم در
سرقتها و )...و بزهکاری مالیم (تخریب و شکستن اموال مدرسه و عمومی ،پاره کردن

بزهکارانه ،بزهکاری از نوع مالیم است و موارد زیر بعنوان رفتار بزهکارانه شناخته میشوند:
فرار از مدرسه ،فرار از خانه ،ارتباط تلفنی یا مستقیم با جنس مخالف ،دروغ ،شرکت در

دعواهای گروهی یا فردی ،تخریب اموال عمومی (اموال مدرسه ،صندلی اتوبوس و،)...

تقلب در امتحان ،آوردن فیلم و سی دیهای غیرمجاز به مدرسه ،دزدی ،نافرمانی نسبت

به والدین و توهین به آنها ،تأخیر در مدرسه بطوری که موجب ناراحتی خانواده و
مدرسه شده باشد (زاهد و الماسی .)44 :1386 ،متغير تمایل به بزهکاری در اين پژوهش
در قالب تعداد دفعات تمایل به انجام رفتارهایبزهكارانه مالیم فوق در خود و دوستان

نزدیک ارزيابي شده است.

رابطۀ سبک زندگی با تمایل به بزهکاری

صندلی و )...تقسیم شده است (اگنیو .)59 :1991 ،در پژوهش حاضر منظور از رفتار

سبک زندگی :مفهوم سبک زندگی تعاریف متنوع و گاه متفاوتی را در بر میگیرد.

در بعضي از تحقيقات سبک زندگي به عنوان الگوهاي فعاليت اوقات فراغت و مصرف

کاالهاي فرهنگي و مادي در نظر گرفته شده است .برخی سبک زندگی را الگویی از

مصرف میدانند که در بردارندهترجیحات ،ذائقه و ارزشهاست برخی نیز عناصر و
مؤلفههای سبک زندگی را در سه گروه سبک (مانند سرگرمی و کار) ،عالقمندیها
(خانواده و مدرسه) و عقاید (موضوعات سیاسی و اجتماعی) تقسیم بندی کردهاند

(فاضلي .)28 :1382 ،سبک زندگی در حوزهی مطالعات فرهنگی به مجموعهی رفتارهای

هر فرد اطالق میشود که معطوف به ابعاد هنجاری و معنایی زندگی اجتماعی باشد.

طبيعی است که بر اساس چنين رویکردی ،سبک زندگی عالوه بر اینکه داللت بر ماهيت
و محتوای خاص تعامالت و کنشهای اشخاص در هر جامعه دارد و مبين اغراض،
نيات ،معانی و تفاسير فرد در جریان عمل روزمره است ،نشان دهندهی کم و کيف نظام
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باورها و ارزشهای افراد نيز خواهد بود (فاضل قانع.)1393 ،

با مروری بر نظریههای سبک زندگی ،فاضلی معتقد است در سنجش سبکهای

زندگی توسط پژوهشگران مختلف ،شاخصهای متنوعی بهکار رفته است .وی این

شاخصها را به شرح زیر طبقه بندی کرده است )1 :مصرف فرهنگی )2 ،فعالیتهای
فراغت )3 ،شاخصهای پراکنده که شامل الگوهای خرید ،نام گذاری کودکان ،رفتار
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خانوادگی ،و الگوی مصرف غذا میشود (فاضلی .)127 -28 :1382 ،برای بررسی

اعتبار سازه طیف سبک زندگی از تکنیک تحلیل عامل استفاده شد .بر اساس نتیجه

جدول شماره  1و با توجه به آماره  K.M.Oمیتوان نتیجه گرفت دادهها برای تحلیل
عاملی مناسب بوده و نتیجه آزمون بارتلت نیز معنی دار است .در واقع ،میزان خطا با

( )Sig=0/000در سطح اطمینان بیش از  99درصد معنادار است .به عبارت دیگر ،کلیه

عناصر بهکار رفته برای هر بعد ،قدرت تبیین کنندگی مورد نظر را برای متغیر سبک
زندگی مدرن و اسالمی داشتهاند .در این تحقیق بر پایه نتایج این تکنیک ،شش عامل به

دست آمد که بهترتیب دو عامل انجام فعالیتهای مذهبی در زندگی روزمره و استفاده از

برنامههای مذهبی رسانه داخلی (مثل برنامههای مذهبی تلویزیون داخلی ،گوش دادن به
رادیو قرآن ،کتابها و مجالت مذهبی) بعنوان نمود سبک زندگی اسالمی و چهار عامل

گوش دادن به موسیقی مدرن ،استفاده از رسانههای خارجی (مثل چت ،اینترنت ،رادیو
خارجی ،ماهواره) ،فعالیت گردشی تفریحی(مثل گردش در پاساژها ،پارکها ،رستورانها
و  )...و مدیریت بدن (مثل استفاده از لوازم آرایشی و زیبایی صورت و بدن) بعنوان نمود

سبک زندگی مدرن نمایش داده شد.

پیشینه پژوهش

خواجه نوری در سال  2010پژوهشی در مورد رابطه بین فناوری اطالعات و ارتباطات

با تمایل به بزهکاری در بین  500نفر دانشآموز دبیرستانی در شهر آباده با روش پیمایش
انجام داده است که نتایج این پژوهش نشان میدهد بین استفاده از فناوری اطالعات و
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ارتباطات با تمایل به بزهکاری رابطه مثبت وجود دارد .و اما استفاده از رسانههای قدیمی با

بزهکاری رابطه ندارد و استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی که گسترش زیادی
بین نسل جوان پیدا کرده ،حدود  12درصد از متغیر تمایل به بزهکاری را تبیین میکند.

خواجه نوری وهاشمی نیا در سال  1389تحقیقی را با عنوان رابطه اوقات فراغت

(یکی از مؤلفههای سبک زندگی) و بزهکاری نمونه مورد مطالعه :دانشآموزان دبیرستانی

شهر شیراز را انجام دادند و نتایج این تحقیق نشان داد که بین فعالیتهای اوقات فراغتی

سازمان یافته و رفتارهای بزهکارانه رابطه منفی وجود دارد ،اما بین فعالیتهای فراغتی
سازمان نیافته و بزهکاری رابطه مثبت معنا داری وجود دارد .همچنین نتایج حاصل از مدل

رگرسیونی با چهار متغیر وقت تلف کردن ،جنسیت ،جامعه پذیری بدون نظارت و اوقات

فراغت سازمان یافته بر روی هم  23تغییرات متغیر بزهکاری را تبیین میکند.

علی وردی نیا و دیگران در سال  1387تحقیقی در مورد رابطه بین فعالیتهای

ورزشی (یکی از مؤلفههای سبک زندگی) و بزهکاری انجام دادند که رابطه بین مشغولیت

بیشتر در ورزشهای انفرادی و بزهکاری در این تحقیق به دست آمد.

مشكاني در سال  ۱۳۷۱پژوهشي را با عنوان سنجش تأثير عوامل دروني و بيروني

اصالح وتربيت مركز تهران انجام داد .دادههاي حاصل از اين مطالعه نشان داد كه تقويت

نگرشهاي مثبت اعتقادي و اخالقي ،فرد را از ورطةبزهكاري ميرهاند.

پژوهش نازکتبار و همکاران ( )1385به منظور تعيين نقش دينداري (به عنوان یکی

از مؤلفههای سبک زندگی) در ممانعت از بزهكاري جوانان شهر تهران با استناد به
ديدگاههاي دينداري و پيوند اجتماعي سعي در ارائة تحليل جامعه شناختي از دينداري به

منزلة راهكاري براي مقابله با معضلبزهكاري جوانان دارد .روش اين تحقيق پيمايشي و

از نوع علي مقايسهاي پس از وقوع است .نتايج پژوهش نشان ميدهد تفاوت معني داري
بين ابعاد دينداري و ميزانبزهكاري در بين دو گروه جوانان عادی (غیربزهکار) و زنداني

رابطۀ سبک زندگی با تمایل به بزهکاری

خانواده بر بزهكاري نوجوانان  ۱۵دختر در زندان اوين و در ميان  ۹۰پسر در كانون

(بزهکار) در سطح اطمينان  ۹۵درصد وجود دارد .اما نتايج حاصل از تحليل چند متغيري،

بيانگر آن است كه تنها ،بعد پيامدي دينداري تاثير مستقيم بربزهكاري داشته و بيشترين
سهم را در تبيين ممانعت ازبزهكاري جوانان به خود اختصاص داده است.

پور یوسفی و همکاران ( )1388تحقیقی در زمینه بررسی جامعه شناختي عوامل

موثر بر الگوپذيري رفتار اجتماعي دختران با روش پیمایش روی دانشآموزان دختر
دبيرستانهاي مناطق  3و  19شهر تهران با جمعیت نمونه  380نفر انجام دادند .نتایج این
پژوهش نشان داد بين مذهبي بودن خانواده با نوع الگوهاي رفتاري دانشآموزان رابطهاي

معنادار حاصل شده است (پور یوسفی و همکاران.)1388 ،

صادقی فر( )1389در تحقیقی با هدف شناخت عوامل اجتماعي مؤثر بر گرايش

نوجوانان و جوانان پسر بهبزهكاري با روش پیمایش روی  96نوجوان پسر بزهکار به این

نتیجه رسید که بين ميزان پايبندي مذهبي خانواده وبزهكاري پاسخ گويان رابطه معكوس
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و معناداري وجود دارد.

سلطانی نژاد و همکاران ( )1391در پژوهشی با هدف بررسی ارتباط بین جهت

گیری مذهبی اسالمی و رفتارهای خودکشی گرایانه در سربازان یکی از سازمانهای

نظامی کشور  1659نفر از سربازان مشغول به خدمت در یکی از سازمانهای نظامی در

شش استان کشور به روش نمونه گیری طبقهای متناسب با حجم نمونه انتخاب کردند.
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ابزارهای مطالعه شامل مقیاس افکار خودکشی بک و مقیاس جهت گیری مذهبی اسالمی

بودند .نتایج نشان داد بین رفتارهای خودکشی گرایانه و جهت گیری مذهبی همبستگی
منفی وجود دارد .دو گروه افراد دارای افکار خودکشی و افراد فاقد افکار خودکشی در

نمرات زیر مقیاسهای اخالق اسالمی ،عقاید و مناسک اسالمی و جهت گیری مذهبی بر
اساس اسالم تفاوت معنی داری داشتهاند .بر اساس نتایج این پژوهش میتوان گفت بین

دو متغیر جهت گیری مذهبی بر اساس اسالم و رفتارهای خودکشی گرایانه رابطة منفی
معنی داری وجود دارد .لذا تقویت باورهای مذهبی و تقویت جهت گیری مذهبی جوانان
سرباز میتواند در زمینة کاهش بروز افکار و اقدام به خودکشی مؤثر باشد.

ارتباط مذهب بابزهكاري زماني قابل طرح است كه دينداري براساس محتواي اجتماعي

اخالقي و فرهنگي تعريف شده باشد .در اين زمينه چادويك و تاپ )1993( 1چنين نتيجه
گيري مي كنند كه دو معيار دينداري ،يعني رفتار مذهبي و احساسات ديني ،در پيش بيني

بزهكاري دخالت دارند ،به نحوي كه هرچه شدت رفتار مذهبي در بعد خصوصي بيشتر
باشد و احساسات ديني قويتر و مقبوليت بيشتري داشته باشد ،ميزان ارتكاببزهكاري

كمتر خواهد بود.

الكفيلد و همكاران ( )1997پژوهشي تحت عنوان «ابعاد دينداري به عنوان روابط بين
2

رفتار انحرافي و والدين و بزرگساالن» انجام دادند .در این تحقیق نشان داد که سه بعد

دینداری به صورت متغیرهای مداخله گرایانه بین رفتارهای والدین و انحراف عمل کرده
و انتظار والدین این است که دینداری فرزندانشان انحراف بعدی را برطرف كند.
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يافتههاي تحقيق ديگري كه در سال  ۱۹۹۸توسط سيد حسين سراج زاده تحت

عنوان«تدين اسالميو بزهكاري» به روش پيمايش انجام گرفته بازگوي آن است كه
دينداري ارتباط معكوس و نسبت ًا قوي بابزهكاري دانشآموزان سال سوم دبيرستانهاي
شهر تهران دارد كه حاكي از الگوي كاهش منظميدر نسبت بزهكاري اظهار شده از
1-Chadwick & Top
2-Litchfield & Darwin

پاسخگويان باتوجه به افزايش نمره دينداري بوده است.

پژوهش باير و رايت 1در فراتحليلي از اثر دين بر جرم در سال  ۲۰۰۱منتشر شد.

پرسش آغازين اين تحقيق آن است كه آيا رفتارها و باورهاي مذهبي ،بازدارنده رفتارهاي

جنايي است؟ نتايج اين تجزيه و تحليل نشان ميدهد كه رفتارها و اعتقادات مذهبي يا
ديني اثر بازدارندگي متوسطي در رفتار جنائي افراد دارند.

عنوان پژوهش بندا و کراون« 2آيا اثرات مذهب بر جرم واسطه هستند و به وسيله

مقياسهاي نامرئي بد جلوه داده شده» در سال  ۲۰۰۱منتشر شده است .يافتههای این
پژوهش نشان ميدهد كه دينداري (نه صرف رفتن به كليسا) با جرم رابطة مهم و معني
داري دارد و دينداري عامل مهم پيش بيني و عاملي بازدارنده است.

نظریههای جامعه شناختی در مورد علل بزهکاری :نظریهها و مدلهای گوناگونی برای

تبیین گسترش رفتارهای بزهکارانه توسط جامعه شناسان و اندیشمندان مطرح شده است.
دورکیم بنیانگذار اصلی جامعه شناسی بر این باور است که نرخ انحراف در جوامع متأثر
از نوع سازمان اجتماعی و میزان انسجام اجتماعی است .او در مطالعات خود نشان داد

که نوع و میزان جرم در جامعه مستقیما با شیوههای بنیادی که جامعه حول آن سازمان
یافته است ،مرتبط میباشد .مرتن همسو با دورکیم بر این باور بود که رفتار انحرافی در

هر جامعه نشانگر نوع خاصی بی سازمانی اجتماعی است .در تحلیل مرتن اثرات روانی

رابطۀ سبک زندگی با تمایل به بزهکاری

مبانی نظری

فشار و تنشهای موجود در زندگی و جامعه بر انحراف تأثیر گذار است .شاو و مک

کی در مکتب شیکاگو بر سبکهای زندگی تأکید نموده و سبکهای زندگی به گونهی
انحرافی که نتیجه بی سازمانی و فقدان همبستگی اجتماعی است را عامل بروز بزه و جرم

به شمار میآورند (پیرز و مسراشمیت.)175-140 :2005 ،

از نظر ساترلند افراد یک جامعه از طریق فرایند همنشینی ،فرهنگ و ارزشهای

بزهکارانه و جنایی را فرا میگیرند .کوهن ،خرده فرهنگ نابهنجار را شیوهی خاص
زندگی برخی افراد و گروهها در جامعه میداند که شیوه زندگی شان تبدیل به نوعی
سنت در آن جامعه شده است و باعث افزایش رفتارهای بزهکارانه میگردد .براساس

دیدگاه کنترل اجتماعی هیرشی جرم و بزه هنگامی روی میدهد که پیوندهای اجتماعی
1-Baier & Wright
2-Benda & Corwyn
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بین فرد و جامعه تضعیف و یا تشدید میشوند .بر اساس این نظریه ،چهار عنصر

وابستگی ،تعهد ،مشارکت و اعتقاد مانع رفتار بزهکارانه میشود .در همین جهت ،ضعف

هریک از این ابعاد در سبک زندگی میتواند موجب بروز رفتارهای انحرافی در آنها
شود .اگنیو در نظریه فشار بیان میکند از دست دادن روابط و یا روابط منفی و آزار دهنده

با والدین ،گروه همساالن و اطرافیان و فشارهای ناشی از رویدادهای استرس زای زندگی
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میتواند منجر به ظهور رفتارهای بزهکارانه شود (پیرز و مسراشمیت.)240-178 :2005 ،

نظریههای جامعه شناختی سبک زندگی :از نظریه پردازان معاصر و معروف در حوزه

سبک زندگی میتوان به گیدنز و بوردیو اشاره نمود .بطور خالصه نظریه گیدنز استدالل
میکند ،در دنياي مدرن ،منابع هم ارز ديگري براي تفسير كنش در دسترس افراد قرار

دارد و همين امر تنوع گزينهها را زياد كرده است .يكي از پيامدهاي آن اهميت يافتن شيوه
زندگي و اجتناب ناپذير بودن آن براي فرد است .شيوههاي زندگي بصورت عملكرد
روزمره در مي آيند .عملكردهايي كه در نوع پوشش ،خوراك ،طرز كار و مصرف تجسم

میيابند .شخصي كه خود را به يك شيوه زندگي معين متعهد ميداند ،انتخابهاي ديگر
را لزوم َا خارج از موازين و معيارهاي خويش ميبيند .بعالوه گزينش يا ايجاد شيوههاي
زندگي تحت تأثير فشارهاي گروه و الگوهاي رفتاري آنها و همچنين زير نفوذ اوضاع و
احوال اجتماعي و اقتصادي صورت میگيرد (گيدنز.)122-111 :1378 ،

بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که سبك زندگي بعنوان منبع تفسیر و هويت ساز

افراد میتواند بر انتخاب الگوهای رفتاری تأثير بسزايي داشته باشد .سبك زندگي با

فرصت انتخابي كه به وجود ميآورد به افراد تا حدي آزادي عمل مي دهد تا بتوانند در
زندگي خود دست به انتخاب بزنند .در نتيجه ممکن است افراد الگوهای رفتاری مختلفي

نظیر رفتار بزهکارانه را براي خود برگزینند (چاووشيان و اباذری.)1381 ،

بوردیو معتقد است که زمینههای رفتاری را میتوان به لحاظ میزان سرمایه های

فرهنگی و اقتصادی کسانی که در آنها جای دارند بررسی کرد و نقشه ی اجتماعی و
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فرهنگی موقعیت اجتماعی و خط سیر اجتماعی آنها را در جامعهترسیم نمود (اباذری

و چاوشیان .)1381 ،به عبارتی بوردیو در نظریهی تجربه و پویایی گزینش خود ،معتقد

است پرورش شخص در خانوادهها و طبقههای خاص ،خواستهها و تجربیات اولیهای
از زندگی برای فرد فراهم میکند که بعدها به برداشت ،سلیقه و عالقه او تبدیل میشود.
این خواستهها قابلیت نقل مکان دارد و در تمام اشکال اعمال ،فعالیت و مصرف فرد

خودنمایی می-کند .که باعث تصویر متفاوتی از کردار و فعالیت در ذهن افراد میشود.

این تفاوت در سلیقهها و فعالیتها به سبکهای گوناگونی بستگی دارد که نیاز به انواع

متفاوتی از شایستگی فرهنگی دارند (ابراهیمی و همکاران.)76 :1390 ،

به نظربوردیو ،انتخابهایی که افراد در مورد گزینههاي سبک زندگی انجام میدهند
اساس ًا اجتماعی است و مردم سبکهاي زندگی را یاد میگیرند (جاروی و مگیور،9

 .)199-200 :1994پویاییهاي مصرف سبک زندگی ،جایگاه فرد را در یک حوزه

مشخص میکند و از این طریق دیدگاه او را دربارة خود و دیگران شکل میدهد .به

تعبیر «بوردیو » ،گزینههاي انتخابی الگوهای رفتاری سالم و ناسالم جملگی بازتابندة
چارچوبهاي کلی سبک زندگی هستند و این چارچوبها همتراز با طبقۀ اجتماعی
میباشند (همان .)200 :به نظر «بوردیو» ،انتخابهاي مربوط به سبکهاي گوناگون و

دارد که به نوبۀ خود مبناي شکل گیري کاالها و عملکردهاي مناسب و معتبر میشود

(بوردیو.)819-840 :1978 ،10

چهارچوب نظری اسالمی

بطور کلی نظر اسالم به نظر فردگرايان و جمع گرايان شبيه نيست ،بلكه اسالم معتقد

است انسان و زندگي اجتماعي وي هر دو در تحلیل مسائل اجتماعی مهماند (بهشتی و

همکاران .)1386 ،عالمه طباطبایی یکی ازبزرگترین اندیشمندان اسالم است که بطور
کلی به مشارکت متربیان در تعیین قوانین گروه ،به عنوان یکی از راههاي مؤثر در رفتار

رابطۀ سبک زندگی با تمایل به بزهکاری

متفاوت زندگی اعم از سنتی و نوين در همین مجموعه از اولویتهاي متمایز ریشه

اجتماعی اعتقاد دارد .اما این روش را به تنهایی کافی نميداند؛ و در کنار این عامل به

نقش ایجاد کنترل درونی در افراد تأکید میکند (طباطبایی ،1386 ،ج  ،4به نقل از عابدی

و همکاران .)1390 ،بر این اساس میتوان گفت عالمه با اعتقاد به نیروي بیشتر جامعه
نسبت به فرد معتقد است اگر ابتدا جامعه و سبک زندگی اصالح نشود ،رفتار اجتماعی

درست و غیربزهکارانه بوجود نميآید .توجه به دین در سبک زندگی وتربیت اجتماعی
به عنوان یکی از مؤلفههای سبک زندگی اوالً اساسی براي تعدیل عقل و رأي افراد جامعه
است؛ چرا که عقل و رأي که در دیدگاه اصالت فرد اهمیت زیادي دارد به تنهایی ممکن

است در تشخیص حقیقت اشتباه کنند .بنابراین ،کاربرد دین در سبک زندگی از دیدگاه

عالمه؛  -1ایجاد کنترل درونی از طریق پرورش اخالقی مبتنی بر توحید و -2پیشگیری
از بروز رفتارهای غیراخالقی و بزهکارانه است (عابدی و همکاران.)23 :1390 ،

نظریه زاهد بر پایه مبانی و اندیشههای اسالمی ایدههای جدیدی در شکل گیری

25

رفتارهای اجتماعی ارائه میکند .وی استدالل میکند از سن هفت سالگي تا سن بلوغ

که در حوالي چهارده سالگي فرا میرسد ،کودک يا نوجوان با استفاده از الگوپذیری از

مدل زبانی و رفتاری دیگران ،به تنظیم دسته بندی و جمع بندیهای خود میپردازد.

در اين سنين الگو پذيري به حد باالي خود میرسد .وجود الگوهاي مناسب در سبک

زندگی براي رشد مطلوب و هدایت رفتارهای صحیح نوجوانان در اين سنين بسيار
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اهميت دارد .اين الگوها میتوانند الگوهاي زنده و يا در داستانها و اسطورهها و هنرهاي
مختلف باشند .بر طبق نظریه زاهد انسانها در بدو تولد با استفاده از سه وسیلة شناخت
با جهان اطراف ارتباط برقرار میکنند .در هفت سالة اول با محوریت حس ،در هفت

سالة دوم زندگی با محوریت عقل و در هفت سالة سوم با محوریت قلب جهان اطراف
را میشناسند .آنان در درون خود دریافتها را در هفت سالة اول به صورت پراکنده ،در

هفت سالة دوم با تقلید از دیگران و در هفت سالة سوم به وسیلة منطقی که فرا گرفتهاند
تنظیم مینمایند .فطرت انسانی از ابتدا قدرت تمیز بد و خوب ،درست و غلط و مطلوب
و نامطلوب در دریافتها و نیز در تنظیم را دارد .همین نیرو انسان را به سوی دریافت و
تنظیم صحیح دریافتها ،هدایت مینماید (زاهد .)83-84 :1390 ،اما شیوههای گوناگون

زندگی و انحرافات درونی به علت ضعف منطقی و یا پیروی از هوا و هوس میتواند
نوجوان را از مسیر دریافت و تنظیم درست دریافتها و رفتارهای اخالق مدار ،باز دارد

(قرآن كريم ،سورة روم :آية .)30

فرهنگهای موجود در عالم را میتوان به دو دسته تقسیم کرد .فرهنگهائی که در

ادراکاتشان واقعیت را فقط واقعیت مشهود میدانند و از واقعیت غیب غفلت میورزند

و اجتماعاتی که عالوه بر واقعیت مشهود به واقعیت غیب نیز باور دارند .در دستة اول

وسائل شناخت در خدمت دریافت فقط واقعیت قابل مشاهده است و در دستة دوم این

ابزار برای دریافت واقعیت قابل مشاهده و نیز واقعیت غیب بهکار میرود .کسانی که به

هر دو نوع واقعیت قائل هستند از ادیان تبعیت میکنند .دستة دیگر که فقط به واقعیت
مشهود باور دارند دنیاگرا هستند و اصطالح ًا به آنان سکوالر میگویند .از نظر آنان ورای
جهان مادی چیز موثری وجود ندارد .اگر چیزی هم وجود داشته باشد تأثیرات خود را
از طریق ماده اعمال میکند و الغیر.

بد و خوب ،درست و غلط يا مطلوب و نامطلوبهای معتقدین به این دو نوع
فرهنگ با یکدیگر متفاوت است .به اجمال میتوان گفت كه در دنیای امروز عمدت ًا

فرهنگها و سبک زندگی سكوالر يا بر مبناي ثروت قرار دارند و يا قدرت .در فرهنگ

غير سكوالر و يا سبک زندگی ديني الهي همه چيز بر اساس اعتقاد به خداوند متعال

تنظيم میشود (زاهد .)83-84 :1390 ،در فرهنگ الهي و سبک زندگی اسالمی ،خداوند
پرستيده میشود ،دريافتهاي تخصصي در راستاي تبيين امر الهي و دانش الهي است.

در اين نظام هم قدرت وثروت براي صرف در راه خدا مطلوب است .انسانها در جريان
اجتماعي شدن با استفاده از دستگاه شناخت خود و سبک زندگی که دارند ،دريافتهاي

و باید و نبایدهای رفتاری خود را شكل میدهند (همان).

زاهد بر اساس منطق سیستمی معتقد است که اگر نظام دريافتها و سبک زندگی

غير متعادل شود ،ناهنجاري رفتاري و دروني براي نوجوان حاصل میشود .از اين رو

در سنين چهارده تا بيست و يک سالگي بايد نهايت دقت در رسيدن به هماهنگترين
سنين هفت تا چهارده سالگي و کمک به انتخاب و اختيار بهترين سبک زندگی در قالب

مشورت در سنين بعد از بلوغ بهترين هديههایي است که مربيان و پدر و مادرها میتوانند

به فرزندان خود بدهند.

سيستم دريافتها و سبک زندگی هر شخص نيز داراي يک مبنا است که بر اساس

آن بقيهي اجزاء شناخت و رفتارهای اجتماعی تنظيم و رتبه بندي میگردد .برخي ممکن

است در طول زندگي خود به اين نتيجه رسيده باشند که ثروت قابل اطمينانترين وسيله

در جهان است .اين گونه از افراد دنياي خود را بر اساس پول و ثروت تنظيم میکنند.
برخي ممکن است به اين نتيجه رسيده باشند که قدرت ّ
حلل همة مشکالت است .براي

رابطۀ سبک زندگی با تمایل به بزهکاری

انتخاب دريافت و رفتار را داشته باشيم .فراهم و تبليغ نمودن الگوهاي مناسب زندگی در

آنها تنظيمات دريافتهايشان بر اساس قدرت است .برخي هم خداوند تبارک و تعالي
رابزرگترين عامل تعيين کننده میدانند .براي آنها خداوند در محور طلب قرار میگيرد.

آنچه که در محور دستگاه شناخت و سبک زندگی قرار میگيرد مطلوبترين یا درست و
خوبترین وجود از نظر آن شخص است .بنابراين انسانها چيزي را میپرستند که به آن

بيش از هر چيز اطمينان دارند و آن را در محور سبک زندگی خود قرار دادهاند .اگر مال
محور باشد ثروت مادی وسیلة ارزیابی خوب و بد ،درست و غلط يا مطلوب و نامطلوب

شخص قرار میگیرد .اگر قدرت محور باشد زور بد و خوب ،درست و غلط يا مطلوب
و نامطلوب را معرفی مینماید .اما اگر خداوند تبارک و تعالی محور باشد ارزشهای

الهی خوب ،درست يا مطلوب و غیر الهی بد ،غلط يا نامطلوب میشود (زاهد:1390 ،
 .)40-41اشتباه در انتخاب محور سبک زندگی میتواند به بروز رفتارهای بزهکارانه و

نابهنجارانه افراد منجر شود .با توجه به مباحثی که ذکر شد و نتایج تحقیقات پیشین به
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نظر میرسد که:

 -بین فعالیت مذهبی و تمایل به بزهکاری دختران دبیرستانی رابطه معنی داری وجود

دارد.

 -بین استفاده از برنامههای مذهبی رسانه داخلی و تمایل به بزهکاری دختران دبیرستانی

رابطه معنی داری وجود دارد.
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 -بین استفاده از رسانه خارجی و تمایل به بزهکاری دختران دبیرستانی رابطه معنی

داری وجود دارد.

 -بین فعالیت تفریحی گردشی و تمایل به بزهکاری دختران دبیرستانی رابطه معنی

داری وجود دارد.

 -بین استفاده از موسیقی مدرن و تمایل به بزهکاری دختران دبیرستانی رابطه معنی

داری وجود دارد.

 -بین مدیریت بدن و تمایل به بزهکاری دختران دبیرستانی رابطه معنی داری وجود دارد.

مدل  تحقیق

رابطۀ سبک زندگی با تمایل به بزهکاری

روش پژوهش

روش تحقیق این پژوهش ،پیمایشی است و با تکنیک پرسشنامه محقق ساخته اطالعات

مورد نیاز جمع آوری شد .جامعۀ آماري تحقیق دانشآموزان دختر دبیرستانی مشغول

به تحصیل در سال تحصیلی  1391-1392در شهر کرمان بودهاند .در سال تحصیلی

 1391-1392کل دانشآموزان دختر متوسطه دور دوم شهر کرمان برابر با  36568نفر
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بود که در دو ناحیه به تحصیل مشغول بودهاند .با ضریب اطمینان  95تعداد نمونه در
این پژوهش  381نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیري طبقه بندی انتخاب شدند.

براساس جمعیت هر ناحیه سهمی از نمونه به نواحی اختصاص یافت و در هر ناحیه
تعدادی از دبیرستانهای دخترانه بطور تصادفی انتخاب و بر اساس جمعیت هر مدرسه

نیز پرسشنامه توزیع گردید .در این مرحله سعی شد که بر اساس مقطع تحصیلی (اول تا
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سوم و همچنین در مدارس پیش دانشگاهی) به نسبت پرسشنامه توزیع گردد .در مرحله

نهایی به هنگام توزیع پرسشنامه در کالس تالش شده تا بطور تصادفی دانشآموزان
انتخاب گردند.

به منظور اندازه گیري سبکهای زندگی دانشآموزان دختر مورد مطالعه  39گویه و

برای سنجش تمایل به بزهکاری  24گویه تنظیم شد .کلیۀ سؤاالت درقالب طیف لیکرت
و سطح یا مقیاس فاصلهای مطرح و بر همین اساس نمره دهی انجام شد .پرسشنامه
جهت تعیین اعتبار صوري ،به تعدادی از متخصصان داده شد و اصالحات مورد نظر

انجام گرفت .براي سنجش پایایی ،ضریب آلفاي کرونباخ درمورد گویههاي طراحی شده

محاسبه شد .ضریب آلفاي کرونباخ براي طیف سبک زندگی مدرن و اسالمی بهترتیب

 0/82و  0/76و برای طیف تمایل به بزهکاری  0/83به دست آمد .ضریب پایایی طیف

فعالیت مذهبی و استفاده از برنامههای مذهبی رسانه داخلی بهترتیب  0/85و  0/7و
طیف فعالیت گردشی تفریحی ،مدیریت بدن ،موسیقی مدرن و استفاده از رسانه خارجی

بهترتیب  0/77 ،0/79 ،0/8و  0/73بدست آمد.

یافته های تحقیق

به منظور شناخت کلی از ویژگیهای فردی پاسخگویان این پژوهش ،نتایج توصیفی

نشان میدهد که میانگین سنی پاسخگویان  15سال بوده است .اکثریت پاسخگویان 16

ساله بوده و نتایج توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب نمره اکتسابی از متغیرهای
مستقل نشان میدهد  %78در حد کم از برنامههای مذهبی رسانه داخلی و  31/6درصد
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در حد متوسط از رسانه خارجی استفاده میکنند .در حدود  %47در زمان اوقات فراغت

در حد متوسط به فعالیتهای گردشی تفریحی می-پردازند ،و  %31از پاسخگویان در حد
زیاد از موسیقی مدرن استفاده میکنند .همچنین  %46از دانشآموزان در سطح متوسط به

مدیریت بدن میپردازند .به طور کلی در بین دانش آموزان دختر دبیرستانی  16/3درصد
در سطح زیاد و  46درصد در سطح متوسط دارای سبک زندگی اسالمی و  8درصد در

سطح زیاد و  45درصد در سطح متوسط دارای سبک زندگی مدرن هستند.

نتایج توصیفی متغیر تمایل به بزهکاری و برخی گویههای آن به این شرح است :که
تقریب ًا  50درصد از دانشآموزان تمایل به بزهکاری در سطح متوسط داشته و درصد

بیشتری از پاسخگویان عنوان کردهاند که خیلی کم به دیگران دروغ گفتهاند%10/8 .
از دانشآموزان عنوان کردهاند که در امتحانات زیاد تقلب میکنند و در پاسخ به سوال

برداشتن وسایل دیگران نیز تعداد اندکی از پاسخگویان حدود  7درصد این عمل را انجام

دادهاند.

 %23/6از پاسخگویان ارتباط خود را با جنس مخالف در حد متوسط ذکر کردهاند.

همچنین در پاسخ به سوال آسیب رساندن به وسایل مدرسه برای سرگرمی و بدون دلیل
به سوال آسیب رساندن به وسایل مدرسه برای انتقام از مدیر و معلم %13/6در حد

متوسط و  %2/9در حد زیاد جواب دادهاند %21/5 .از پاسخگویان دعوا در مدرسه خود
را در حد متوسط دانسته و اکثریت  %52/8پاسخ اص ً
ال را انتخاب کردهاند.

رابطۀ سبک زندگی با تمایل به بزهکاری

خاصی  %17/8در حد متوسط و  %3/7در حد زیاد پاسخ دادهاند ،عالوه بر این در پاسخ

به منظور بررسی ارتباط بین مؤلفههای انواع سبک زندگی با تمایل به بزهکاری از

آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .با توجه به مندرجات جدول 2

مشاهده میشود تمامی روابط متغیرهای مستقل با متغیر تمایل به بزهکاری به لحاظ آماری
معنی دار بوده است .جهت رابطه متغیر استفاده از برنامههای مذهبی رسانه داخلی و

فعالیتهای مذهبی با تمایل به بزهکاری منفی و جهت سایر روابط مثبت بوده است .الزم

به ذکر است که بیشترین ضریب همبستگی مربوط به استفاده از برنامههای مذهبی رسانه
داخلی و موسیقی مدرن میباشد .ضریب همبستگی مثبت رابطهی سبکهای استفاده

از رسانه خارجی ،فعالیت گردشی تفریحی ،موسیقی مدرن با متغير وابسته ،به اين معنا

31

است که افزايش این سبکهای زندگی ،موجب افزايش تمایل به بزهکاری دانشآموزان

دختر دبیرستانی میشود ،اما در مورد متغير استفاده از برنامههای مذهبی رسانه داخلی و

فعالیتهای مذهبی رابطه برعکس میباشد بطوری که با افزايش مؤلفههای سبک زندگی
اسالمی در بين پاسخگويان ،نمرهی تمایل به بزهکاری دختران دبیرستانی کاهش میيابد.
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با توجه به مندرجات جدول  3مشاهده میشود نمره سبک زندگی مدرن از مجموع

نمرات متغیرهای استفاده از رسانه خارجی ،موسیقی مدرن ،فعالیت تفریحی گردشی،

مدیریت بدن و نمره سبک زندگی اسالمی از مجموع نمرات متغیرهای استفاده از

برنامههای مذهبی رسانه داخلی و فعالیتهای مذهبی بدست آمده است .جدول شماره 2

نشان دهنده ضریب همبستگی پیرسون بین سبکهای زندگی و تمایل به بزهکاری افراد
است .نتایج بدست آمده از این جداول( )rو ( ،)pحاکی از آن است که در سطح معناداری
 99درصد رابطه معناداری بین سبک زندگی و تمایل به بزهکاری دانشآموزان دختر

دبیرستانی وجود دارد .همچنین مشاهده میشود که متغیر سبک زندگی اسالمی با تمایل

به بزهکاری دارای رابطه منفی است .بهعبارتی با افزایش سبک زندگی اسالمی ،تمایل

به بزهکاری در دانشآموزان کمتر میشود .اما سبک زندگی مدرن با تمایل به بزهکاری
دانشآموزان دارای رابطه مثبت است.
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هدف این قسمت یافتن اثر متغیرهای مستقل در تبیین میزان تمایل به بزهکاری

دختران دبیرستانی شهر کرمان است .روش مورد استفاده در اینجا روش تحلیل رگرسیون

چندمتغیره همزمان میباشد .نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون در جدول شماره  4نشان

میدهد که  12درصد از تغییرات تمایل به بزهکاری دختران دبیرستانی توسط مؤلفههای
سبک زندگی نظیر متغیرهای استفاده از رسانه خارجی ،موسیقی مدرن ،مدیریت بدن،

فعالیت گردشی تفریحی ،فعالیتهای مذهبی و استفاده از برنامه مذهبی رسانه داخلی
تبیین میشود .چنانکه مشاهده میشود ،استفاده از موسیقی مدرن در دختران دبیرستانی
دارای بیشترین ضریب بتا با تمایل به بزهکاری میباشد .کلیۀ ضرایب بتا در این جدول

بغیر از مؤلفههای سبک زندگی اسالمی مثبت است؛ یعنی با افزایش نمرة فرد در هریک
از مؤلفههای سبک زندگی مدرن ،نمرة تمایل به بزهکاری افزایش مییابد .اما هر چه میزان

بزهکاری کاهش مییابد.

نتیجه گیری

سبک زندگی عبارت است از شیوهای که افراد برای گذران امور روزانه در ابعاد

مختلف زندگی انتخاب میکنند .این شیوههای زندگی در خانوادهها و افراد درون خانواده
بر اساس عوامل مختلفی شکل میگیرد و هر کدام از سبکهای زندگی دارای مقتضیات
و لوازم خاص خود میباشد .وضعیت کنونی جامعه ایران به گونهای است که سبکهای

زندگی خانوادهها دارای تنوع و به هم ریختگی زیادی شده است .به طوری که اعضای

رابطۀ سبک زندگی با تمایل به بزهکاری

استفاده از برنامه مذهبی رسانه داخلی و فعالیتهای مذهبی بیشتر شود ،میزان تمایل به

یک خانواده ممکن است از سبک زندگی متفاوتی نسبت به هم برخوردار باشند .در
سبکهای زندگی متفاوت عناصر متفاوتی وجود دارد که میتواند در رفتارهای افراد

تأثیرگذار باشد و افراد خانواده را به سمت و جهتهای گوناگون هدایت کند .این تحقیق

به دنبال بررسی رابطه بین سبک زندگی دختران دبیرستانی با گرایش آنها به رفتارهای
بزهکارانه بوده است .همچنین بر اساس جهان بینیهایی که وجود دارد سبکهای زندگی

به انواع سبک زندگی اسالمی و مدرن تقسیم شده اما در جامعه امروزی افراد از یک
سبک زندگی خاص و معین برخوردار نیستند ،در واقع افراد ممکن است بطور همزمان

دارای سبکهای زندگی متعددی باشند که گاهی یک سبک زندگی بر سایر سبکهای

زندگی غلبه مییابد .بنابراین ،این تحقیق رابطه بین دو سبک زندگی اسالمی و مدرن را با
تمایل به بزهکاری در دختران دبیرستانی به محک بررسی و آزمون گذاشته است.

بررسی میزان تمایل به بزهکاری در بین دانشآموزان دختر دبیرستانی شهر کرمان
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حاکی از آن است که نیمی از آنها تمایل به بزهکاری در سطح متوسط داشته و بهترتیب
ارتباط با جنس مخالف ،دعوا در مدرسه ،آسیب رساندن به وسایل مدرسه و تقلب

بیشترین نوع بزهکاری رایج در بین آنها بوده است .همچنین در پژوهش حاضر نشان
داده شد که سبک زندگی اسالمی بیشتر از سبک زندگی مدرن در بین دانشآموزان دختر
دبیرستانی رایج است .نتایج توزیع فراوانی مؤلفههای سبک زندگی مدرن نشان میدهد
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تمایل دختران دبیرستانی به استفاده از موسیقی مدرن و رسانههای خارجی نظیر فیلم،
ماهواره و ...در حال افزایش است .در مقابل استفاده از برنامههای مذهبی رسانه داخلی

در بین آنها کاهش چشمگیری را نشان میدهد .فعلیت مذهبی در سطح متوسط در بین
آنها رایج بوده است .نتایج آزمون فرضیات پژوهش حاکی از این است که سبک زندگی

مدرن و مؤلفههای آن نظیر استفاده از رسانه خارجی و موسیقی مدرن ،فعالیتهای

گردشی تفریحی و مدیریت بدن منجر به افزایش تمایل به بزهکاری در دانشآموزان دختر
دبیرستانی میشود .در واقع گوش دادن به موسیقیهای مبتذل و بدون پیامها معنادار،

نمايش تصاوير خشونت آميز و صحنههاي قبيح و نامتعارف از رسانههای خارجی،

شبكههاي ماهواره ،اينترنت و آشنايي با بعضيترفندهاي مجرمانه كه در فيلمها به تصوير
كشيده میشوند ،بازيهاي رايانهاي مهيج و محرك و ارتباط مجازي از طريق اينترنت ،در

نوع خود تاثير منفي بر استفاده كنندگان ،خصوصا قشر كم سن و سال دختران دبیرستانی

گذاشته و گرايش آنها به ارتكاب اعمال ناهنجار را افزايش میدهد.

اما نتایج تحقیق نشان داد سبک زندگی اسالمی و مؤلفههای آن با تمایل به بزهکاری

رابطه منفی دارد .بهعبارتی دیگر دخترانی که از الگوها و برنامههای مذهبی رسانه داخلی

استفاده میکنند و به فعالیتهای مذهبی میپردازند با باورهای به هنجار و شایسته

جال مییابند و گرایشات بزهکارانه کمتری دارند .نتایج این پژوهش در تأیید نظریه

اسالمی عالمه طباطبایی و زاهد بیان میکند که اگر ابتدا جامعه و سبک زندگی اصالح
نشود ،رفتار اجتماعی درست و غیربزهکارانه بوجود نميآید و انتخاب سبک زندگی
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درست میتواند از بروز رفتارهای بزهکارانه و نابهنجارانه افراد جلوگیری نماید .تحقیقات

خارجی الکفیلد ،چادویک ،بایر و رایت و تحقیقات داخلی خواجه نوری ،صادقیفر،

سلطانی نژاد و پوریوسفی و سایرین همگی همسو با نتایج تحقیق حاضر بر نقش سبک

زندگی و پایبندی به اصول مذهبی بر تمایل به بزهکاری تأکید دارند .این پژوهش نیز
در راستای پژوهشهای پیشین رابطهی بین سبک زندگی اسالمی با کاهش تمایل به

بزهکاری را نشان میدهد.

بر اساس نظریه زاهد براي منحرف نشدن از بد و خوب ،درست و غلط و مطلوب

و نامطلوبهاي فطري کنترل کنندة باطنی میباید با منطق صحیح در سبک زندگی

اسالمیتربیت شود و دائم شخص خود را در معرض تذکر خوب و بد ،درست وغلط و

مطلوب و نامطلوب الهی قرار دهد .دولت اسالمی نیز میباید فرهنگ اسالمی و همراه با
آن سبک زندگی سالم را رواج داده و حاکم کند .دستگاههایتربیتی جامعه نیز میباید به
ابزار آخرین پیشرفتهایتربیت اسالمی مجهز شده و سبک زندگی سالم را برایتربیت

درست آحاد جامعهترویج دهد.

در سطح اجتماعی کارگزاران دستگاه حکومتی مهمترین الگوهای فرهنگی در القاء

ارزشها و هنجارهای اجتماعی هستند .از این رو میباید متقیترین افراد در این مناصب

عمل کنند .الگوی مصرف و زندگی میباید بر اساس تعلمیات اسالمی شکل گیرد نه

الگوهائی نظیر الگوی سرمایه داری .تحقق فرهنگ عمومی اسالمی ،سبک زندگی اسالمی
وتربیت افراد نسلهای جدید در راستای ارزشها و هنجارها ،رعایت بد و خوب،

درست و غلط و مطلوب و نامطلوبهای اسالمی را تسهیل مینماید.

الزم به ذکر است که هر سبک زندگی با توجه به نیازها و الزامات عصر حاضر از

کارایی و توانمندیهایی برخوردار است و اجتناب از جنبههای مفید سبکهای زندگی
گوناگون مانع غنی سازی فرهنگی و پیشرفت میشود .سبک زندگی را لزوم ًا منحصر در
یک نظام الگویی و رفتاری واحد نباید دانست و در محدوده و چارچوب برآمده از اصول

رابطۀ سبک زندگی با تمایل به بزهکاری

قرار گیرند و به مقتضای تقوا که همانا تبعیت از سیرۀ معصومین و امتثال امر الهی است

اسالمی ،سبکهای متعددی را میتوان پذیرفت .سيرهی عملی پيامبر اسالم و اهل بيت

در مواجهه با اصحاب خود نيز نشان میدهد که ایشان ،اختالف سبک را میپذیرفتند.
پس ارزشها و نگرشهای یکسان ،لزوم ًا به سبک زندگی همسان نميانجامد و با

توجه به ویژگی انتخاب گری که در سبک زندگی وجود دارد ،میتوان هر مجموعهی
منسجمی از الگوهای رفتاری برآمده از آموزههای مطابق با فرهنگ اسالمی را ،یک سبک
زندگی اسالمی به شمار آورد .مهم آن است که در فرآیند تعامل تمایالت و منابع ،از این
چارچوب خارج نشویم که البته در این زمينه ،توجه به گروههای مرجع بسيار کارگشا

خواهد بود (فاضل قانع .)1393 ،بهترین امر در این زمینه شناسایی عناصر مفید سبکهای

زندگی و قرار دادن آنها در یک قالب منسجم و مناسب است که با احتیاجات و الزامات

عصر حاضر همخوانی داشته باشد .سپس سبک زندگی سالم مطابق با فرهنگ اسالمی را
از طریق نهادهای اجتماعی شدن به افراد جامعه انتقال داده شود.
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در یک جامعۀ اسالمی با یک سبک زندگی موفق در هفت سال اول میباید بر افزایش

دریافتهای حسی صحیح تمرکز شود .در هفت سال دوم رشد دریافتهای عقلی از

طریق الگوهای درست و مطلوب و در هفت سال سوم تقویت تولی و تبری .هدفتربیتی
هفت سال اول با فراهم نمودن امکان تجربۀ حسی در باالترین حد خود محقق میگردد.
ایجاد ممانعت وترساندن کودکان از دست زدن به تجربههای جدید آثار منفی از خود
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به جا خواهد گذاشت .در هفت سال دوم فراهم نمودن الگوهای کامل از طریق داستان،
فیلم و مهمتر از همه الگوهای ممتاز نزدیک ،که پدر و مادر از جمله نزدیکترین آنها

هستند ،کار ساز خواهد بود .پدر و مادر از ابتدای زندگی که کودک رفتارها و گفتار آنان
را کام ً
ال فیلم برداری کرده و در حافظۀ خود نگه میدارد ،مواظب رفتارهای خود بوده

و الگوهای شایستهای برای فرزندان خود باشند .در هفت سال سوم از طریق محبت و

القائات غیر مستقیم با جلب مشارکت خود نوجوان میباید بهتربیت قلبی او پرداخت.
در همۀ این سالها با رعایت سبک زندگی اسالمی و پرورش منطق صحیح درتربیت
کودکان و نوجوانان موجب میشود بهترین وسیله برای تشخیص بد و خوب ،درست از

غلط و مطلوب و نامطلوب در اختیار آنان قرار گیرد .این کار با پرورش قوۀ ناطقۀ کودک

محقق میشود و مانع قوی برای بروز رفتارهای بزهکارانه در نوجوانان میگردد.

اگر دریافتهای سه مرحله شناختی درتربیت کودکان و نوجوانان بر اساس سبک

زندگی مدرن انجام شود و کودکان و نوجوانان الگوهای رفتاری خودشان را از منابعی

نظیر ماهواره ،اینترنت ،موسیقیهای مبتذل و تبلیغات رسانههای غربی دریافت کنند طبق
نتایج به دست آمده رفتارهای بزهکارانه نظیر رابطه با جنس مخالف ،استفاده از دخانیات،
تخریب اموال عمومی و  ...افزایش مییابد .بنابراین طراحی سبک زندگی اسالمی وترویج

آن در فرهنگ عمومی توسط نهادهای حکومتی ،تربیتی و اجتماعی و توجه به مراحل
رشد فرد در خانواده با تأکید بر نقش والدین بر الگو پذیری کودکان و نوجوانان از بروز

رفتارهای بزهکارانه ممانعت به عمل میآورد .در واقع وقتی فرد سبک زندگی اسالمی
36

را انتخاب کند ،خود را متعهد به آن میداند و شیوههای ناسالم زندگی را کنار گذاشته و

پایبندی فرد به سبک زندگی اسالمی که تحت تأثیر اوضاع و احوال اجتماع و خانواده
شکل میگیرد ،نقش تعیین کنندهای بر رفتارهای سالم فرد مطابق با ارزشها و هنجارهای

جامعه اسالمی دارد.
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