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  مسئلهمقدمه و بیان . 1
والدین یـا وصـی قـانونی نـوعی      ةاجازفرار نوجوانان از خانه و ترك اعضاي خانواده بدون 

نوجوانی به ة بسیاري از نوجوانان حرکت و گذر از دور. شود می انحراف اجتماعی محسوب
، موانـع سـختی در   خانمـان  بـی جوانـان فـراري و    کنند، اما می ی را با موفقیت طیسال بزرگ

و اهــداف  شــوند کــه هویــت مــی مسیرشــان تجربــه کــرده و درگیــر رفتارهــاي پرخطــري
بـا  انـد،   این افراد وقتی در خیابان .)Kurtz et al., 2000: 381( کند می شان را تهدید بلندمدت

شـان را بـا شـرکت در رفتارهـاي      یو سـالمت انـد   ایمنی و سالمتی بسیاري مواجه هايخطر
هایشـان   توانـایی  در ،تا حد زیادي ،تجارب مربوط به فرار. اندازند می خطر بهپرخطر متعدد 

 مبـتال  یهـای  جوانان فراري بـه بیمـاري  . گذارد تأثیر میسالم  یسال بزرگشدن به  تبدیلبراي 
ـ آنـان خطـر    چنـین  هـم . شوند که ممکن است به عموم سرایت کند می خشـونت و   ۀتجرب

بـراي   عـده کـه ایـن    ییبقـا هـاي   روش ،عالوه بـر ایـن   .دهند می استثمار جنسی را افزایش
 تأثیرکل جامعه  در مجرمانه است کههاي  گیرند اغلب فعالیت می کار بهماندن در خیابان  زنده

انـواع   شیدر معـرض افـزا   يجوانـان فـرار  . )Laskorunsky, 2009: 2( گـذارد  مـی  مسـتقیم 
کـه در   یبا جوانان سهیدر مقا ،ها يفرار. ندا بهداشت و سالمتبا  مغایر ایناسازگار  يامدهایپ

ـ  کردن یخودکش ای پردازند می یبه خودکش شتریکنند، ب می یزندگ شانیها خانه  نیکامل در ب
 انـد کـه   بر آن نظران از صاحب ياریبس .)Waller and Sancher, 2011: 475( است شتریب آنان

بزهکارانه اسـت   ياز منزل رفتار فرار دختران رانیا یو اجتماع یفرهنگ تیبا توجه به وضع
تخلفـات منزلتـی    .رود شـمار مـی   بـه  )Status Offences( و در واقع از جمله تخلفات منزلتی

 شود که متخلف آن خردسال اسـت  می غیرقانونی تعریف علترفتاري است که فقط به این 
)Arthur and Waugh, 2009: 555( .در مقابل این نوع رفتارهاي نوجوانـان  ،سیاست عمومی، 

  .)Steinhart, 1996: 86(گیرد  میو محاکمه  نظارت ساکت نمانده و آنان را تحت
ـ ا مورد در نینوشناختی  جامعههاي  یاز بررس ياریبس ،امروزه ـ اسـت کـه آ   سـؤال  نی  ای

ـ  ۀرابطمحققان  یبرخ .نه ای دارد يبزهکار يرفتارها گونه نیبر ا یمذهب اثر مهم ـ  یمثبت  نیب
ـ نداراي  رابطـه  چیکه هـ  این نظرند بر ياریبس که یدر حال ،اند افتهی يمذهب و بزهکار د و ن

نـوع   و کنـد  مـی  یکه فرد در آن زنـدگ  یرابطه به مکان نیکنند ا می هستند که ادعا یمحققان
ـ ا ایـ و  دارد یبسـتگ  رنـد یکه نوجوانـان در آن درگ  ییها تیفعال انـواع   مـورد در ارتبـاط   نی

اند  منوط  که به مذهبهایی  داللاست ،حال نیبا ا. برقرار است یانحراف ياز رفتارها یمشخص
 میهمچون دورکاي  برجسته پردازان نظریه رایمصداق دارند، ز یکنترل اجتماع يدر تئور
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که اند  کرده اثباتمحققان . اند کرده ياریبس يها مثبت مذهب استدالل تأثیرات در مورد
 یرشیاشتباه است و ه یکنترل اجتماع يتئور نیواردنکردن مذهب در تدو ای کردن حذف

 انـد  کـرده  تأکیـد  یانحرافـ  يمثبت مذهب بـر رفتارهـا   تأثیرات، بر )١٩٩٦( و استارك
)Michael, 2003: 2551.(  

 یوابسـتگ  .قـرار دهـد   تـأثیر  تحـت را  یانحراف يتواند رفتارها می مذهب از سه بعد
)affiliation( حضور و )attendance( و اعتقادات )beliefs( .بـا هـم    سه بعد ضرورتاً نیا

 ياما حضور کمتر ،وابسته باشد یمذهب هاي سازمانممکن است فرد به  مثالً ؛ستندیهمراه ن
ـ  ،داشته باشند حضور دائم یدر خدمات مذهبها  یممکن است بعض ای. داشته باشد  یول

از افراد به  ياریممکن است بسکه  این گرینداشته باشند و د یبه اصول مذهب یدرون مانیا
 نداشته باشند یمذهب هاي سازمان به یوابستگ ایحضور  یول ،مذهب اعتقاد داشته باشند

)Baher, 2007: 444-448.(  
زندگی افراد دارد، هاي  در بسیاري از جنبه مهمی تأثیر یند رسد یم نظر به که جایی آناز 

هماننـد سـایر مطالعـات    . محققان اجتماعی باید توجه کافی به عوامل مذهبی داشـته باشـند  
 اي جرم و آزمون مهـم در هـر فرضـیه    ةبازدارندعامل  منزلۀ بهنقش مذهب  ۀمطالعاجتماعی، 

از هویـت شخصـی و   هایی  که رفتار انسان تابع جنبهباشد  متضمن این اصل مطرح است که
 ۀمطالعـ غفلت از عوامل مذهبی در پـژوهش و کـار اجتمـاعی عمـق      .اجتماعی است محیط

 حاضـر،  ۀمطالعـ در  ،مـذهبی هـاي   واردکردن جنبـه  در مقابلْ و کند می رفتار انسان را سست
ة دانـش دربـار   ۀتوسـع سـازي روش کـار اجتمـاعی در     غنیتواند در بسط و گسترش و  می

  .)Kim, 2003: 4-5( رفتارهاي انحرافی نوجوانان کمک کند
از سـوي  ، چـه  ياریبسـ هـاي   اند، پژوهش خانمان بیو اند  افرادي که فرار کرده در مورد

 ,Plass and Hotaling: (از آن جملـه اسـت   کـه  انجـام شـده   محققان ایرانی و چه خـارجی، 

١٩٩٥( ،)Yader et al. ,1998( ،)Cauce et al., 2000( ،)Tiwari et al., 2002(، )Tyler and 

Bersani, 2008(، )Peled and Cohavi, 2009(، )Lan Khong, 2009(، )Wang et al., 

2010( ،)Thrane et al., 2009(، )Raval et al., 2010( ،)Tuker et al., 2011(، )Melterz et 

al., 2012( ،)Tyler et al., 2011(ــین هــم ؛ ، )1385( ، فتحــی)1380( موســوي میــرك چن
 ، زمــانی و همکــاران)1390( نیــا و همکــاران علیــوردي، )1389( مقــدم عــربافراســیابی و 

آزمون  و کمتر به اند باقی مانده فتوصی سطح در فقط ها پژوهش این ازبسیاري  اما ،)1390(
تحقیقات، بـیش   این به طوري که در بین. اند پرداختهمسائل  ينظرو تبیین  حیتوض ای هینظر
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 .انـد  پرداختـه خاصی بـه بررسـی ایـن موضـوع      ۀنظریاز نیمی از تحقیقات بدون استفاده از 
کمتر بـه  و بر عوامل خانوادگی بوده  ها آن ةعمد تأکید تقریباً ،از میان عوامل متعدد ،چنین هم

شـده نیـز بـه     انجامهاي  پژوهشو اند  توجه کرده ،یبعد مذهب از جمله ،ابعاد و سطوح دیگر
 ۀرابطـ  بـر تحقیقاتی که در داخـل کشـور    چنین هم. اند پرداخته يبزهکار درداري  دین نقش
 ۀرابطـ  حیگر در توضـ  مداخله يرهایمتغاند، کمتر به نقش  شدهبزهکاري متمرکز  باداري  دین

 و مدرسـه  و خـانواده  رینظ ،یاجتماع يرهایمتغ تأثیردر کنترل  نیز و يمذهب و بزهکار نیب
  .اند پرداخته ،محلهوضعیت ن و ساال هم

 در جامعیت خود ،بودن مذهبی گیريِ اندازه در زمینۀ، خارجی هاي پژوهش بسیاري ازدر 
 بـه بعـد مناسـک و حضـور در کلیسـا      اند، بلکه صرفاً نکرده و ارزیابی لحاظ بودن را مذهبی

 ۀرابطدر  یدرصد از مطالعات قبل 65حدود  در اند، به طوري که پرداخته بودن مذهبی منزلۀ به
 گیري اندازه ریمتغ مثابۀ به را سایتنها حضور در کل ر،یسال اخ سیزدهدر  يرمذهب و بزهکا نیب

 بودن مذهبی گیري اندازهۀ مؤلفتنها  سایکه حضور در کل یدر حال ،اند کار گرفته به بودن مذهبی
کـه   کسانیاز  ياریکنند و بس می دایحضور پ سایندرت در کل بهاز افراد  ياریبس رایز نیست؛

خـود در   نیممکن است نوجوانان به اصرار والد چنین همو  ستندین یمذهب روند می سایکل به
 توان اشاره کرد که هاي خارجی می پژوهشهاي  از دیگر محدودیت .کنند دایحضور پ سایکل
 از اینو اند  توجه کرده مسئلهنظام فرهنگی و قومی خاصی به این  چهارچوباکثراً در ها  آن

 ینوجوانـان  در مـورد  چنین هم کاهد، میها براي جوامع دیگر  دهی این پژوهش قدرت تعمیم
ممکـن اسـت گـرایش بـه      کنند یا فرار رود که در آینده و احتمال می اند که هنوز فرار نکرده

  .چندانی نیستشناخت داشته باشند،  )attitude,s to runing away( فرار
 اطـالق  رفتـار  یـک  بـه  اقدامو آمادگی براي ها  احساس ،ها شناختگرایش به ترکیبی از 

 بـه  تمایـل  و احساسی و شناختی اساسیِ عنصر سه به گرایش شناسان، روان نظر به. شود می
ـ  ةآورند فراهم ،عاطفی و پایدار آن ۀجنب علت بهسویی  از ،گرایش .شود اطالق می عمل  ۀزمین

سـوي   بـه روابط بـالقوه و فعالیـت پنهـان     برقراريهاست و از سوي دیگر با  اساسی فعالیت
بنـابراین، بـا بررسـی گـرایش دختـران بـه فـرار و        . شود می خارج هدایت جهانِهدفی در 
 را ایـن افـراد  هاي  و بینشها  آگاهی و توان تا حد زیادي عقاید می ،گیري آن شکلچگونگی 
بـا ایـن   ). 26: 1390نیا و همکـاران،  علیوردي(بررسی و ارزیابی علمی کرد  مسئله دربارة این

در  آنـان هـم   تممکـن اسـ   ؛ زیـرا شود تحقیقاتی انجامگروه  نیا دربارة الزم است تاحال، 
 در کـه  يمتعـدد  يهـا  با وجود تـالش  .آن باشند یمنف جیفرار و نتا ۀتجرب نیمعرض خطر ا
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شـناخت   زیـ و ن است صورت گرفته دختران از منزلدر فرار  مؤثرجهت درك و فهم عوامل 
دهد که به نظـر   می نشان تحقیقات ،اند با آن مواجه عده نیکه ا يمشکالت متعدد و بررسی

به فرار از  شیگرا درمذهب را  تأثیرکه انجام نشده مندي  نظام هیچ پژوهش در ایران تاکنون
ـ از ا کرده باشد؛ یبررس ،آموز دانشدختران  انیدر م ،منزل رو شـناخت موضـوع فـرار از     نی

  .است يبه فرار، ضرور شیاز گرا يریگ شیپ منظور به ،داري دین نقش یمنزل و بررس
  

  اهداف پژوهش. 2
  :است ریپژوهش به شرح ز نیا یاساس هدافا

به فرار از منزل در  یرستانیدختران دب شیگراو نیز  يدار نید وضعیت یفیتوص یبررسـ 
  ؛شهر بابلسر

بـا اسـتفاده از    آمـوز  دانشدختران  انیبه فرار از منزل در م شیگرا یشناخت جامعه نییتبـ 
  .یاجتماع پیوندنظریۀ 
  

  نظري چهارچوب .3
  نید یتیحما تأثیرو  )social bond theory( یاجتماع نظریۀ پیوند 1.3

کنتـرل،   یاساسـ هاي  هیاز معدود نظر یکیبه  یرشیه یکنترل اجتماع يتئور، در حال حاضر
تئوري کنترل اجتماعی  ها از پژوهش بسیاري از .شده است لیتبد ،يبزهکارۀ نیدر زم ژهیو هب

مطالعـات خـارج از    البتـه . انـد  شـده متحده انجـام   االتیدر ا اغلب اند و  بهره گرفته هیرشی
و انجـام شـد    ییاروپـا  يکشـورها  ویژه در بهو  یغرب يدر کشورها بیشتر زیمتحده ن االتیا

 يدر کشـورها . انجـام رسـیده اسـت    بـه  ییایآسـ  يکشـورها این مطالعـات در  از  يمعدود
و  میمستق ،افرادهاي  کنش به و دارند ییرپاید یو اجتماع یخانوادگهاي  سنتکه  ،انهیخاورم

 در. هیرشی انجام شـده اسـت  نظریۀ مطالعات اندکی براساس  ،توجه شده شتریب ،میمستقریغ
ـ ، دهمتحـ  االتیخارج از ا یکنترل اجتماع يآزمون تئور مجموع، بـدون درنظرگـرفتن    یحت

جوامـع   یفرهنگـ  ـ  یو اجتماع ياقتصاد ـ  یسطح اجتماع ایو  یطول ای یمقطع قیطرح تحق
دهد  می برابر مدرن، نشان در یحال توسعه و سنت در ایمانده  عقببرابر  در افتهی توسعهمانند 

  ).Ozbay: 2006: 711-712( رفتار بزهکارانه دارد نییدر تب ینقش مهم يتئور نیکه ا
اسـت کـه بـه طـور خـاص بـه موضـوع         یاجتمـاع کنترل ۀ ینظر یاجتماع وندیپۀ ینظر
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ـ هـاي   فهـم روش  يبرا هیاولهاي  از تالش هینظر نیا. پردازد می يبزهکار ـ یو ب یدرون  یرون
 يکـه رفتارهـا   کند یم بیان هیرشی ).87: 1389 ،این يوردیعل( برخاسته است یکنترل اجتماع

براسـاس  . دهنـد  مـی  شدن نـاقص رخ  یاجتماعو  یفقدان کنترل اجتماع طیدر شرا یانحراف
از کنتـرل   يعنصـر  یاسـتدالل شـده کـه بـاور مـذهب      یکنترل اجتماع يتئور یفرض اساس

عالوه بـر   ،یانحراف يرفتارها در قبال ،یذات هاي شیگرا در زمینۀتواند  می است که یاجتماع
 اد کنـد جـ یا تیمحـدود  ،مدرسـه و محلـه   و مثل خـانواده  یکنترل اجتماع گریدهاي  حوزه

)Kim, 2003: 5( .افراد و جامعـه   میانکه  داند یم ییوندهایپ ۀیپا ررا ب ییانطباق و همنوا يو
عنصـر   چهارشامل  یاجتماع يوندهایپ. دارد یباز م نیرا از نقض قوانها  آن و افتهیگسترش 

 )belief( بـاور  و ،)involvement( تی، مشـغول )commitment( التزام ،)attachment( یوستگیپ
 یمذهب را کانون اصل یرشیه یکنترل اجتماع ياگرچه تئور .)Michael, 2003: 257( است

طور  همان. است يبزهکار درمذهب  تأثیر نییدر تب قیدق یچهارچوب ،بحث خود قرار نداده
بـه طـرق    ،کـه  یاست کـه نوجوانـان   نیا یکنترل اجتماع يتئور يدیمفهوم کل ،که گفته شد

ـ ترت نیبه همـ  .منحرف نخواهند شداند  خورده وندیپ یرسم یبه کنترل اجتماع ،مختلف  ،بی
و  کنـد  مـی  تیـ حما یاجتمـاع هـاي   از ارزش ،یاز کنتـرل اجتمـاع   یشـکل  مثابۀ به ،مذهب
 .)Kim, 2003: 52(کند  را کنترل می یانحراف يرفتارها

برخـی   ؛انـد  نرسـیده بزهکاري بـه توافـق   ر دمستقل مذهب  تأثیر در موردمحققان هنوز 
داري  دیـن  کردنـد،  می و اجتماعی را کنترلاي  حتی زمانی که نفوذ متغیرهاي زمینه اند دریافته
به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه      اي عده در حالی که ،رفتارهاي انحرافی داشتهر د مهمی تأثیرات
 ).ibid: 37( اي، غیرمستقیم بـوده اسـت   زمینهمتغیرهاي  ۀوسیل هبتا حدودي  ،مذهب تأثیرات
Elifson نبـوده   دار معنـی  ،از نظر آماري ،مستقل مذهب تأثیردریافتند که ) 1983( ارانهمک و
 ،و بزهکـاري داري  دیـن  بـین  ۀرابطگزارش دادند که ) Burkett Warren and )1987است و 

کـه   چناناز نظر آماري نامعلوم بوده است،  ،پس از کنترل متغیرهایی چون خانواده و هماالن
مستقیم نبوده و از طریـق معاشـرت بـا     مخدر مواداز  وانانکردن نوج ر استفادهدمذهب  تأثیر

نشان دادند که دین در ) Mecghan and Bahr )1993 چنین هم .هماالن غیرمستقیم بوده است
 ،در مقابـل  .ي نداشته استتأثیر ،پس از کنترل عوامل خانوادگی ،ارتکاب رفتارهاي انحرافی

Cochran مـذهب در مـواردي چـون تجـاوز،      تـأثیر نتیجه گرفتنـد کـه   ) 1994( و همکاران
هـاي   پس از کنترل عوامل مـرتبط بـا نظریـه    مخدر استفاده از مواد ،سرقت، خرابکاري، فرار

بازدارنـدگی دیـن در    تـأثیر نبوده اسـت، امـا    دار معنیکنترل اجتماعی و برانگیختگی چندان 
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 گـر یهماننـد د . اسـت  بـاقی مانـده   دار معنـی توتون و تنباکو  و استفاده از الکل دربزهکاري 
 .کننـد  يریتوانند از انحراف جلـوگ  می یمذهبهاي  شیرفتارها و گرا ،یاجتماع وندیعناصر پ

 قیـ گذارد و عنصر التزام را از طرب تأثیرخانواده  ياعضا انیم یوستگیپ درتواند  داري می دین
مثل  ،یمذهبهاي  تیدر فعال شرکت .کند تیتقو یمذهب يو اهداف حاصل از نهادها لیوسا

 یاز زمانبردن  بهره موجبجوانان،  یمذهب يها به گروه یو وابستگ یحضور در اماکن مذهب
بـاور بـه اعتبـار     .شود يبزهکار يممکن بود صرف رفتارها صورت نیا ریشود که در غ می
 ؛شـود  یمـ  یانحراف يمذهب موجب کاهش رفتارها ۀلیوس هب نیدر قوان يریگ سخت شیافزا
 ، در مقایسـه بـا  یانحرافـ  يرفتارها قبالدر  يدیشدهاي  تیمذاهب محکوم ي ازاریبس زیرا

توانـد   مـی  نوجـوان  بـودن  مـذهبی ). Desmond et al., 2011: 667( دارند ،یمذهبریجوامع غ
ـ از طر. خانواده و مدرسه داشـته باشـد   یکنترل اجتماع هیشب يعملکرد عنصـر از   چهـار  قی

   .پردازیم ها می شود که در ادامه به آن ممانعت می یانحراف ياز رفتارها یمذهب يوبندهادیق

 )attachment to religion( در مذهب یوستگیپ 1.1.3
 نیا. دارند گوناگونو افراد  يراردادقکه نوجوانان با رسوم است  یاحساس یگره» وابستگی«

ها  آن رایز ؛کند می يریجلوگ يافراد در بزهکار يریاز درگ ،یکیبه طور تئور ،یتعلق احساس
ۀ یپا در جامعه بر گرانید یوستگیپ. رسانندبآسیب  با دیگران خود روابط نیبه ا خواهند نمی
 و نشـان ینوجوانان به والد یوقت. است یوجدان جمع ۀتوسعو  یاجتماع يهنجارها رشیپذ

کننـد و   می هنجار رفتاربمطابق انتظارات  شتریاند، ب وابسته یاجتماع ينهادها گریمدارس و د
 کنـد  یم دیرا تهدها  یروابط و وابستگ نیا افانحر زیرا ؛شوند می یرفتار انحراف ریدرگکمتر 

)Michael, 2003: 257.( با  خود یروابط عاطف علت هب ،دارند یوابستگ نیکه به د ینوجوانان
  .شوند یانحراف يرفتارها ریرود تا درگ می يانتظار کمتر ،انیو مذهب یمذهب ينهادها

  )commitment to religion( مذهب التزام به 2.1.3
را  ياهـداف قـرارداد   يآرزو ینوجوان اگر ،یکیتئور یطدر شرا که، ایناشاره دارد به  »التزام«

 ).Michael, 2003: 257( شـود  انهبزهکار گیر رفتارهايدرکمتر احتمال دارد که داشته باشد، 
 شـروع  و تحصـیل  نظیـر  ،نمعی هاي فعالیت در راخود  انرژِي و زمان شخص که این به نظر

 رفتـار  ایـن هاي  هزینه یدبا گیرد، می درنظر را رفتار هرگاه کند، می گذاري سرمایه ،کار و کسب
 مرسـوم  و معمولی رفتاري به را او گذاري سرمایه دادن  دست از ریسک. بگیرد نیز درنظر را

 یـق از طر ،را تیـ موفقة زیـ و انگ یطلبـ  جـاه مـذهب   ).Hirschi, 1996: 253( کنـد  می متعهد
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ـ به موفق یابی دست یرسم يها راه ـ . کنـد  مـی  همافـر  ،تی بـه مـذهب نوجوانـان را از     زامالت
  .دارد می باز ،اندازد می را به مخاطره گاهشانیکه جا ،یانحراف يشدن در رفتارهاریدرگ

  )involvement in religion( یمذهب يها تیدر فعال مشغولیت 3.1.3
 یاست که شخصـ  نیا بر فرض. کنترل است ۀینظراز  یمرسوم بخشهاي  تیدر فعال شرکت

 يرفتارهـا  عانـوا  اقـدام بـه   يبـرا  یزمـان و  پردازدبمرسوم هاي  تیممکن است فقط به فعال
 امـور  يریـ گ پـی اسـت کـه نوجوانـان در     یزمان قدارم »مشغولیت« .نداشته باشدرا  یانحراف

 يقرارداد امور خود را صرفزمان که  ینوجوان ،تعاریف نظريدر . کنند می صرف يدادرقرا
کـه   ینوجوانان .)Hirschi, 1996: 254( شود ریدرگ يکند کمتر احتمال دارد تا در بزهکار می

نامشـروع و   يرفتارهـا  يدارند، کمتـر بـه صـرف زمـان بـرا      تیمشغول یمذهب يدر نهادها
نوجوانان  یمذهبهاي  تیفعال رد تیمشغول که رود می انتظار بنابراین ؛دارند لیتما یرقانونیغ

  .کندحفظ  يرا از بزهکار

  و متداول) belief in conventional religions( مرسوماعتقاد به مذاهب  4.1.3
 بـاور  کـه  یهنگـام  و دهـد  مـی نشان  یاجتماع نیقوان را به نوجوانهاي  نگرش »داشتنباور«

 ینگرشـ  چیفرد هـ  رایز کند؛ می فراهمرا انه بزهکارارتکاب رفتارهاي  زمینۀ شود، می فیضع
 متـداول  یاعتقـادات مـذهب   ).Michael, 2003: 257(بـاز دارد   وي را از بزهکـاري که  ندارد

 قیتشـو  انـه بزهکاررفتـار   دادن از انجـام ا ممانعـت  یـ  یاصول مذهب رشینوجوانان را به پذ
 يرفتارها زانیلحاظ م به یرمذهبیو غ یکه جوانان مذهب آید برمی پیشین قاتیتحقاز  .کند می

از  شـان  يریپـذ تأثیربـودن و   یانحرافـ  يدر معرض رفتارها رایز ؛اند با هم متفاوت یانحراف
 یعـامل  منزلۀ هب ،تواند می مذهب ،گریبه عبارت د. متفاوت استن ساال هم یانحراف يرفتارها

توانـد   مـی  یعوامل حفاظت. کاهش دهد یانحراف يجوانان را از رفتارها يریپذتأثیر ،یتیحما
رابطـه بـا عامـل خطـر بـه انحـراف و        ایداشته باشد  ياحتمال بزهکار در یمیمستق تأثیر ای

مثـل   ،داري دیـن  گونـاگون دهد که ابعـاد   می مطالعات متعدد نشان. را محدود کند يبزهکار
 يانواع عوامل خطر در بزهکـار  تأثیرو عبادت،  نیدانستن د  مهم و یمذهب اکنحضور در ام

کـه باعـث    را، نامحدود عوامـل متعـدد خطـر    تأثیرمذهب  یحفاظت تأثیر. دهد می را کاهش
 ،یاجتماع وندیعناصر پ گریهمانند د. دهد می کاهش، شود یم یانحراف يو رفتارها يبزهکار

 درتوانـد   داري مـی  دیـن  .کنند يریتوانند از انحراف جلوگ می یمذهبهاي  شیرفتارها و گرا
ـ التـزام را از طر گذارد و عنصـر  ب تأثیرخانواده  ياعضا انیم یوستگیپ و اهـداف   لیوسـا  قی
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مثل حضور در اماکن  ،یمذهبهاي  تیدر فعال شرکت .کند تیتقو یمذهب يحاصل از نهادها
شود  می یاز زمان بردن بهره سببجوانان،  یمذهب يها به گروه یو وابستگ سایکل رینظ یمذهب

 شیشود و باور به اعتبار افزا يبزهکار يصرف رفتارها استممکن  صورت نیا ریکه در غ
 زیـرا  ؛شـود  یمـ  یانحرافـ  يمذهب موجب کاهش رفتارهـا  ۀلیوس هب نیدر قوان يریگ سخت

جوامـع   در مقایسه با یانحراف يرفتارها قبال در يدیشدهاي  تیمذاهب محکوم ي ازاریبس
  .)Desmond et al., 2011: 668( دارند یمذهبریغ

  
  هیرشینظریۀ جنسیت و بزهکاري در  2.3

شود و  می یک ساختار، در درون خانواده ایجاد و حفظمثابۀ  بهجنسیت  ،محققانبه نظر 
 شـود  مـی  منجـر  کسب تجربیات متفاوت بـه تفـاوت بزهکـاري در پسـران و دختـران     

)Chapple et al., 2004: 358.( ی در بزهکاري، اغلب تجنسیهاي  در توضیح تفاوت ،محققان
بخـش  . انـد  مفـروض که بر کنترل و پیوند اجتماعی جنسـیت   کنند می استفاده هایی از نظریه

از این کار، بر سنجش هیرشی از پیوند اجتماعی و اثر بازدارنـدگی آن در ارتکـاب   اي  عمده
توان گفت عناصر پیوند اجتماعی هم بـراي پسـران و    می .به رفتارهاي انحرافی استوار است

است و جنسیت سنجش پیوندهاي اجتمـاعی و روابـط سـاختاري     پذیر شهم دختران سنج
کنتـرل اجتمـاعی در ایـن     ۀنظری ).ibid: 359( کند نمیبین عناصر پیوند اجتماعی را محدود 

 Figuera and Cmpbell زمینه مطـرح شـده و هیرشـی آن را توسـعه داده و دیگرانـی چـون      
هـاي جنسـیتی را تشـریح و     وتتفـا  کـه  کـار گرفتنـد   هاي خود بـه  آزمون در آن را) 1987(

مبنـی   بسیاري با نتایج درهم و آمیختـه هاي  سال گذشته، تالش 40 یطدر  .کند می تصویب
ـ آیا تئوري کنترل اجتماعی هیرشی کـه در تحقیقـات بـر روي    که  این بررسی بر مـرد   ۀنمون

  .انجام شد یا نه است مؤثرمشتق شده بود، در توضیح انحراف زنان نیز به همان اندازه 
را بررسـی   جنسـیتی در انحـراف  هـاي   کنترل اجتماعی تفاوت ۀنظریکه با هایی  پژوهش

. شدن متفـاوتی دارنـد   اجتماعیکه مردان و زنان تجربیات اند  این استدالل بر معموالً اند کرده
گرایی یا اصول اخالقی عدالت داللت دارد، در حالی کـه   فردیترشد اجتماعی مرد بر حس 

 را پذیري جنسـیتی  جامعهاین . دارد داري و مراقبت اجتماعی نگه س مسئولیت و یااحسا زن
Tannen )1992(  دهد که دختران بیشتر از پسران در تبـادل احساسـات    می و نشان کردهبیان

نیــز دریافــت کــه پســران تمایــل بــه  )Rossum Van )1998 .روابــط درگیرنــد برقــراريو 
حالی که  کنند، در می انداختن دیگران انتخاب دسترقابت و  علت بهکردن با دیگران را  بازي
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شـدن   اجتمـاعی چنـین   ،در نتیجه. دارند تمایل هم به این کار دختران براي تفریح و بودن با
شود که در واقع زنـان از   می هاي جنسیتی در پیوندهاي اجتماعی منجر به تفاوت اي جنسیتی

 ,Kobayashi and Fukushima( ردان برخوردارنـد مـ  در مقایسه باتري  محکمتر و  قويپیوند 

2012: 287.( Canter )1982(  در چهـار عنصـر پیونـد اجتمـاعی      را هـاي جنسـیتی   تفـاوت
گذاري  سرمایه و تري به دیگران دارند و شواهد نشان داد که زنان پیوستگی قوي بررسی کرد

. دهـی بـه نظـم اجتمـاعی دارنـد      مشـروعیت تري در  بیشتري در اهداف مرسوم و باور قوي
Smith  بـاالتري در نظـارت    ةنمـر دریافتنـد کـه زنـان     ،، در تحقیق خود)1987(و همکاران
رفتـار  . آوردنـد  دست بهمرسوم هاي  ن و مشغولیت در فعالیتساال همبه  بستگی دل و والدین

ارات انتظـ . شـود  مـی  انتظـارات فرهنگـی و اجتمـاعی تعیـین     ۀوسـیل  هب ،تا حد زیادي ،زنان
 درشـدت   بهشدن ممکن است  اجتماعیرفتار زنان و الگوهاي  در مورداجتماعی و هنجاري 

کند  می بیان )Heimer )1995، مثالً. ندکنبگذارد و رفتار بزهکارانه را مهار  تأثیررفتار دختران 
ـ  در مقایسـه بـا   دخترانی که تعاریف سنتی از زنانگی را قبول دارند بـه   کمتـر  ی کـه دختران

بـر   تأکیـد  بنـابراین، . اند دادهنشان  تمایل کمتريبه رفتار بزهکاري  بندند پاي سنتی تعاریف
شـود کـه وي پیوسـتگی     مـی  سـبب شـدن زن   اجتمـاعی اهمیت حفظ روابط با دیگـران در  

التـزام بیشـتري بـه پیـروي و همنـوایی از هنجارهـاي        و دیگـران  در مقایسه باتري را  قوي
تري به قوانین  مرسوم و اعتقادات قويهاي  ولیت بیشتري در فعایتمشغ و اجتماعی متعارف

  ).ibid: 287( اجتماعی را در خود الزم و ضروري ببیند
 یتوضـیح  ۀارائاجتماعی هیرشی براي  کنترل ۀنظریحاضر،  تحقیقنظري  چهارچوب در
 پیوند تئوري .است شدهو گرایش به فرار در میان دختران استفاده داري  دین ۀرابطتر از  دقیق

رفتارهـاي انحرافـی اسـت و در     اعتقـادات مـذهبی و   ۀمطالعبراي اي  عمده ۀنظری اجتماعی
قوي براي رفتارهاي بزهکـاري  ة عوامل بازدارند پیوسته و تعهد بستگی لد ،مطالعات تجربی

فرض بر این اسـت کـه جوانـان و نوجوانـانی کـه بـه        ،در این پژوهش. اند شدهنشان داده 
تري دارند کمتـر احتمـال دارد کـه     و باورهاي مذهبی قوياند  نهادهاي مذهبی پیوند خورده

هاي  پیشین از فرضیه مطالعات از بسیاري ،عالوه بر این .مرتکب رفتارهاي خالفکارانه شوند
 مصرف ی از رفتارهاي بزهکارانه مثلارتباط نزدیکی با انواع خاصداري  دین که، ضدزاهدانه
در میان داري  دین تأثیراتفرضیاتی که  اساسبر ،واند  حمایت کرده ،مخدر دارد الکل و مواد

گرایش بـه فـرار    داري در تأثیر دینحاضر  پژوهشانواع رفتارهاي بزهکارانه متفاوت است، 
  .کند را بررسی می در میان دختران
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  تحقیق هاي فرضیه. 4
  .دارد معکوس اي ها به فرار از منزل رابطه آن گرایش میزان با آموز دانش دختران داري یند میزان .1

  .دارند معکوس رابطۀدختران  یانبه فرار در م یشو گرا ینید یوستگیپ 1.1
  .دارند معکوس رابطۀدختران  یانبه فرار در م یشو گرا ینیالتزام د 2.1
  .دارند معکوس رابطۀدختران  یانبه فرار در م یشو گرا ینید یتمشغول 3.1
  .دارند معکوس رابطۀدختران  یانبه فرار در م یشو گرا ینیباور د 4.1

  
  تحقیق شناسی روش. 5

نیـز  هـا   آوري داده جمعابزار  .است از نوع مقطعی این پژوهش پیمایشی وتحقیق  روش
 و )آمـوز  دانـش (در ایـن پـژوهش، فـرد     ،واحد تحلیل. خوداجرا بوده است ۀنام پرسش

 1597( دوم و سـوم دبیرسـتان بابلسـر   و  اول سال آموزان دانش همۀ جمعیت تحقیق آن
آموزش و پرورش شهرستان بابلسر، ادارة از  آمده دست بهبوده که براساس آمارهاي ) نفر

، 1392 - 1391در سـال  دولتـی و غیرانتفـاعی    مقطع تحصیلی و نوع مدارسبه تفکیک 
  .انجام گرفته است

از اي  با توجه بـه بـرآورد دواس از حجـم نمونـه توسـط پـاره       ،تعیین حجم نمونهبراي 
نفر بـراي   400با حجم اي  نمونه ،گیري نمونهمثل همگنی جمعیت و میزان خطاي ها    ویژگی

آمـاري   ۀنمون ،بنابراین). 87: 1386 دواس،( آوري اطالعات مناسب تشخیص داده شد جمع
در مجمـوع  . نفر بوده اسـت  400 ،درصد 5تصادفی با خطاي  گیري نمونهصورت  به ،تحقیق

مخـدوش،  هـاي   نامـه  پرسـش پـس از کنارگذاشـتن    ،و شـد تکثیر و توزیع  نامه پرسش 450
  . شد و بررسی تحلیل نامه پرسش 370درنهایت 

 ،در ابتـدا . اسـت  متناسـب  تصـادفیِ اي  چندمرحلهاي  طبقه به صورت گیري نمونهروش 
از  یـک هرمدارس براساس نوع مدرسه به دو گروه دولتی و غیرانتفاعی تقسیم شدند، سپس 

که بـه هریـک از ایـن     شدنددوم و سوم دبیرستان تقسیم  و ها به سه زیرگروه اول این گروه
نامـه تخصـیص یافـت کـه      پرسـش  ،آموزان دانشبه نسبت آمار تعداد  ،ها ها و زیرگروه گروه

  .شدتوزیع و تکمیل  آموزان دانشمیان  و مدارسصورت تصادفی در  به
و   Spss16کـامپیوتري هـاي  افزار نـرم از هـا    براي پردازش و تجزیه و تحلیل آمـاري داده 

Lisrel 8.80  شداستفاده. 
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 اعتبار صوريهاي  از روش ،نامه پرسشیا براي تعیین اعتبار ابزار سنجش  ،در این تحقیق
)face validity( محتوایی و )content validity(   و اعتبـار سـازه )construct validity(   اسـتفاده

شـده بـر    مشـاهده لیزرل، ضرایب  گیري اندازهبراي سنجش اعتبار سازه، در مدل  .شده است
روي متغیر پنهان اعتبار آن شاخص در نظر گرفته شده است؛ یعنی هرچه ضـرایب حاصـل   

لیزرل براي مـدل   گیري اندازهاز مدل  ،منظور براي این. یابد می باال باشد، اعتبار سازه افزایش
  . استفاده شده استیدي أیتعاملی 
  
  یديأیتحلیل عاملی تهاي    مدل 1.5

تحلیل عاملی، عـددي  هاي  در مدل. هاي تحلیل عاملی متغیرها آورده شده است در زیر مدل
نشانگر آن است کـه هـر متغیـر     سمت متغیر آشکار کشیده شده بهکه با فلش از متغیر پنهان 

 ،هرچه ایـن بـار عـاملی بـاالتر باشـد     . متغیر مکنون چقدر نقش دارد گیري اندازهآشکار در 
  .است نشانگر اعتبار باالتر

 )داري دین(تحلیل عاملی متغیر مستقل  1.1.5

  
Chi-square=0.29 df=1 p-value=0.58907    RMSEA=0.000     FI=1 AGFI=1 

  داري مدل تحلیل عاملی دین .1شکل 

این مقادیر . است معنادارها  دهد که بارهاي عاملی سنجه می نشان گیري اندازهنتایج مدل 
داري  دیـن  پیشنهادي براي سـنجش و بـرازش متغیـر    گیري اندازهحاکی از آن است که مدل 
در متغیر . کنند گیري اندازهمتغیر مذکور را اند  خوبی توانسته بهها  مناسب بوده و این شاخص

و  گیـري  انـدازه داري، بعد التزام دینی و بعـد پیوسـتگی دینـی کمتـرین خطـاي       مکنون دین
  .را دارند بیشترین بار عاملی در مقایسه با دیگر ابعاد
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 )فرار به گرایش( وابسته متغیر ابعاد عاملی تحلیل مدل 2.1.5

 
Chi-square= 1.03     df=2     p-value=0.59815     RMSEA=0/000  

  مدل تحلیل عاملی بعد شناختی .2شکل 

 
Chi-Square=5.10     df=4     P-value=0.27746     RMSEA=0.027 

  مدل تحلیل عاملی بعد عاطفی .3شکل 

  
Chi-Square=0.02     df=1     P-value=0.89379     RMSEA=0.000 

   رفتاريمدل تحلیل عاملی بعد  .4شکل 

 برازش بسیار خوبی را نشانها  توان گفت که مقادیر شاخص می ،هاي فوق با توجه به مدل
پیشنهادي براي سـنجش و   گیري اندازهو مدل  است معنادارها  بارهاي عاملی سنجه. دهد می
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بار عاملی شناخت  ،در بعد شناختی. برازش متغیر گرایش به فرار از منزل مناسب بوده است
در ولـی   ،است در آن باال بوده گیري اندازهه و خطاي پیامدهاي منفی تا حدودي ضعیف بود

خوبی متغیـر مـذکور را    بهاند  توانستهها  مدل از برازش خوبی برخوردار است و شاخص کل
در متغیر مکنون گرایش به فرار، معرف شناخت پیامدهاي مثبـت و تمایـل   . کنند گیري اندازه

  .و مقدار خطا در آنان بسیار پایین است را دارند به فرار از منزل باالترین بارهاي عاملی
  
  آلفاي کرونباخ 2.5

آن قـرار دارد، از  ۀ پای و ضریب آلفاي کرونباخ که برها  جا که هماهنگی درونی بین آیتم از آن
بررسـی پایـایی ابزارهـاي سـنجش اسـت، بـراي سـنجش پایـایی         هـاي    ترین شیوه عمومی
جـدول زیـر    .اي کرونباخ استفاده شده اسـت مورد استفاده در این تحقیق، از آلفهاي  مقیاس

 .دهد می نتایج تحلیل پایایی متغیر وابسته و مستقل را نشان

  نتایج تحلیل پایایی متغیرهاي اصلی تحقیق .1 جدول
  تعداد گویه  ضریب آلفاي کرونباخ  متغیر

  21  87/0  )متغیر وابسته( گرایش به فرار
  4  87/0  روابط خانوادگی
  6  72/0  پیوستگی دینی

  7  78/0  التزام دینی
  7  83/0  مشغولیت دینی

  6  64/0  باور دینی
  7  70/0  بزهکار االنهم
  4  74/0  فرار از خانه ۀسابق

  
  رهایمتغ سنجش و میمفاه حیتصر. 6

  )attitude runing away( فرار به گرایش 1.6
 وضع« ،»بازخورد« ،»نظر وجه« ،»یطرز تلق«چون  يمتعدد یفارس يها عادلم »attitude«ة واژ

  .دارد »نگرش« و ،»ستاریا« ،»روان
ک یـ  و یعنصر احساسـ  کیو  یعنصر شناخت کیبادوام است که شامل  ینظام گرایش

 ئییش ةدربارشخص  يباورها شامل اعتقادات و یعنصر شناخت .است یا رفتار به عمل لیتما
با  یاحساس عاطف ینوع آن است که معموالً یعاطف ای یعنصر احساسو  است اي شهیاند ای
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اي  وهیبه ش ییگو پاسخ يبرا یآمادگو به عمل  لیتما رفتاري عنصر دارد و وندیما پ يباورها
؛ فرار مصدر است به معناي گـریختن و گریـز  . )235: 1384 ی،میکر(شود  می خاص اطالق

فرد در آن محـیط  هاي  نیازها و خواستهو  یافتن به تمایالت دستفرار یعنی ترك محیطی که 
شـعاع  ( و فرد قادر به تغییـر آن نیسـت  است و شرایط آن براي فرد نامطلوب نیست ممکن 
، گرایش به فراریعنی  ،سازي متغیر وابسته عملیاتیتحقیق، براي این در ). 314: 1391کاظمی،

   .بعد عاطفی و بعد رفتاري گرایش به فرارو  شناختیبعد : عد در نظر گرفته شده استب سه
شناخت آثار و پیامدهاي مثبت، شـناخت آثـار و پیامـدهاي    مؤلفۀ بعد شناختی شامل دو 

 ةجلـو آبرویـی،   بیفرار موجب شامل ها  این گویه و است معرف هفتکه شامل  است منفی
، فـرار عامـل رسـیدن بـه     تـر  بـزرگ بد نداشتن فرار، فرار موجب طرد، فرار عامل مشکالت 

 اســت مشـکالت  برابــردر  ناپـذیر  طبیعــی و اجتنـاب بهتــر و فـرار پاسـخی   هـاي   موقعیـت 
  .)Peled and Cohavi, 2009؛ 1390 نیا و همکاران، علیوردي(

حاالت عاطفی مثبت، حاالت عاطفی منفـی،  مؤلفۀ بعد عاطفی گرایش به فرار داراي سه 
که شامل فرار راهـی بـراي آزادي، فـرار     داردمعرف  هفتعالقگی است و  بیو  مندي هعالق
بودن نگاه بد مردم  اشتباهنبودن فرار،  درستمشکالت،  زبلوغ، فرار راهی براي نجات ا ۀنشان

و ) 1390 نیا و همکـاران،  علیوردي( دختران فراري بهبه دختران فراري، نداشتن احساس بد 
  .)Tyler, 2011( است طلبی هیجانبه فرار از روي  اقدام

 و هـا  فـراري تمایل بـه برقـراري ارتبـاط بـا     مؤلفۀ بعد رفتاري گرایش به فرار شامل دو 
بـودن رابطـه بـا دختـر فـراري،       جالبند از ا آن عبارتهاي  معرف و است آمادگی براي فرار

، فـرار بـراي رهـایی از نظـارت     )1390 نیا و همکاران، علیوردي( اعتمادي به دختر فراري بی
ار در صـورت بـدرفتاري   فکرکردن به فـرار، فـر   ،)Peled and Cohavi, 2009( کنترل والدین

، فـرار  )1390نیـا و همکـاران،   علیوردي( خانواده، فرار در صورت تصمیم گروهی با دوستان
   .)Tiwari, 2002( است بهتر و استقالل اقتصاديهاي  به موقعیت یابی دستبراي 
  
 متغیرهاي مستقل 2.6

  )Religious Attachment( یمذهب یوستگیپ 1.2.6
 یوجـدان جمعـ   ۀتوسـع و  یاجتماع يهنجارها رشیپذۀ یپا در جامعه بر گرانید یوستگیپ

ـ  ،دارند وابستگی دین به که توان گفت نوجوانانی می پیوستگی مذهبی بارةدر. است  علـت  هب
 رفتارهـاي  درگیر که رود می کمتري انتظار ،انمذهبی و مذهبی نهادهاي با ها آن عاطفی روابط
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). Kim, 2003: 52( کند را تهدید میها  روابط و وابستگیین اانحراف ؛ زیرا شوند انحرافی
نظـر گرفتـه   معـرف در  شش ، داري است دین که بعد احساسی ،براي سنجش این متغیر

احساس آرامش با مذهب، احساس نزدیکی بـه  ند از ا عبارتها  این معرف و شده است
 دعـاکردن در مواقـع سـخت    ،)Allen and Lo, 2010( اري از خدازخدا، احساس شکرگ

)Cam, 2010( ،احساس ترس از خدا ) ،احسـاس عـذاب وجـدان پـس از     )1388 کـاظمی ،
 نامـه  پرسـش تی در سـؤاال با ها  معرفهریک از این ، درنهایت). 1380 طالبان،( ارتکاب گناه

  .است نامه پرسش 2 سؤال 7تا  1هاي   شامل گویه که مورد سنجش قرار گرفتند

  )religious commitment( ینید التزام 2.2.6
که در  ینوجوانان. است شغلی و آموزشیبه اهداف  دنیو مرسوم در رس يعمل هنجار التزام

دارد کـه   ياحتمـال کمتـر   ،اند کرده يگذار هیسرماشغل و اعتبار  و بخش آموزش و پرورش
براي  ).Kim, 2003: 49( ندازندیخطر ب به یانحراف يشدن در رفتارهاریرا با درگ خود تیموفق

 در نظر گرفته شده که شامل معرفهفت است، داري  دین که بعد شناختی ،سنجش این متغیر
 ,Edlund and Harris( مهـم هـاي   گیري تصمیم در مذهبیهاي  آموزه دادن دخالت: هاست این

 مراسـم  در شـرکت  لـزوم  ،)Ulmer and Desmond, 2012( داشـتن مـذهب   اهمیـت ، )2010
 ، تکیـه )Koren and Zukerman, 2011( مشکالت در خدا به توکل ،)1383 علیخواه،( مذهبی

 هـر  دادن انجـام  بـه  ، تمایل)Button et al., 2011( مشکالت با مواجه در دینیهاي  آموزه بر
 ونـد خدا هـاي  فرمـان  زیرپاگذاشتن به آن، تمایل نبودن گناه و بودن گناه به توجه بدون کاري
 نامه پرسش 2 سؤالاز  14تا  8هاي  گویهکه  )1380 طالبان،( زندگی موفقیت در کسب براي
  . است

  )religious involvement( یمذهب تیمشغول 3.2.6
 نهادهـاي  در کـه  نوجوانـانی  ،کـل  در. داري دارد دینمشغولیت دینی داللت بر بعد رفتاري 

 غیرقـانونی  و نامشروع رفتارهاي براي زمان صرف به کمتري تمایل دارند، مشغولیت مذهبی
 از را نوجوانـان  مـذهبی هـاي   فعالیـت  در مشـغولیت  کـه  رود مـی  انتظـار  نتیجـه  در و دارند

هـاي مـذهبی    مشـغولیت در فعالیـت   رسد می نظر به. )Kim, 2003: 53( کند حفظ بزهکاري
 چنین هم ،کننده است کمکبراي محافظت جوانان از بزهکاري و سایر اعمال انحرافی بسیار 

نوجوانی خطر ابتال به رفتارهـاي   اندورمذهبی در هاي  دهد که مشغولیت می شواهدي نشان
براي متغیـر   ).Ulmer and Desmond, 2012: 450( دهد می ی را کاهشسال بزرگانحرافی در 
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 :معرف در نظر گرفته شده استهفت  ،داري است دین که بعد رفتاري ،مشغولیت دینی
 مذهبیهاي  عزاداري در شرکت ،)1388 کاظمی،( مذهبی سرور و جشن مجالس به رفتن

)Michael, 2003(توسـل  و قـرآن  مجالس در ، شرکت ) ،خوانـدن نماز ،)1383 علیخـواه 
)Allen and Lo, 2010( ،خواندن  قرآن )،خـدایاري  ( هاي دینـی  کتاب ۀمطالع، )1383 علیخواه

طراحـی شـده کـه شـامل     هایی  گویه، ها معرفبراي هریک از این  .گرفتن  ، روزه)1385فرد، 
  .است نامه پرسش 3 سؤالاز  7تا  1هاي   گویه

  )religious belief( ینید باور 4.2.6
 رفتـار  از ممانعـت  و مـذهبی  اصول پذیرش به را نوجوانان متداول مذهبی اعتقادات به باور

 مـذهبی  اعتقـادات  و دینـی  بـاور  کهاند  داده نشان پیشین مطالعات .کند می تشویق بزهکاري
 بـراي  ).Kim, 2003: 53( انـد  داده کـاهش  را بزهکاري میزان شدت به کهاند  بودههایی  متغیر

معرف در نظر گرفته شده است شش ، داري است دین که بعد ارزیابی ،این متغیر سنجش
 مـرگ  از پـس  زنـدگی  به ، اعتقاد)Mencken et al., 2009(خدا  به باور ند ازا که عبارت

)Canetti, 2004(دین به ، نگرش Steensland et al., 2000)(، بـراي  عبـادت  و دعـا  به اعتقاد 
 ,.Mencken et al( جهـنم  و بهشـت  به ، باور)Koren and Zukerman, 2011( مشکالت حل

  .)1388 کاظمی،(کالم خداست  قرآنکه  این به ، اعتقاد)2009
  

  متغیرهاي کنترلی 3.6
  )delinquent peers( بزهکار هماالن 1.3.6
 تـابعی  جنایت و جرم که است بر این نظر ساترلند. است ساترلند افتراقی پیوند همان منظور

 بـا  تمـاس  ازاي  نتیجهمنزلۀ  به جرم، به منجرهاي  انگیزه وها  مهارت. است یادگیري یندافر از
. شـوند  می گرفته یاد مجرمانه، رفتار از جرم الگوهاي سایر و تعاریف وها  نگرش و ها ارزش

 یـاد  اسـت کـه   دیگـران  با تعامل از محصولی مجرمانه رفتار. است تعامل محصول یادگیري
ـ  عناصر از یکی بزهکار الناهم متغیر ).Siegel, 2010: 219( شود می گرفته  نشـین  هـم  ۀنظری

 دوسـتان  میـزان ة دهنـد  نشـان  کـه  شـود  می سنجیده هایی شاخص براساس که است افتراقی
. اسـت  متغیـر  ایـن  بـه  مربـوط  نامـه  پرسـش  5 سؤال از 7 تا 1هاي  گویه. است فرد بزهکار
مخـتلط توسـط دوسـتان    هـاي   مهمانی به رفتن اند از عبارت فوق متغیر به مربوطهاي  معرف

، )Sigfusdottir et al., 2012( نزدیـک  دوسـتان  سیگارکشـیدنِ  ،)Stackman, 2010( نزدیـک 
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 مخـالف،  جـنس  از دوسـتی  ، داشتن)Tyler and Bersani, 2008( فرار در بین دوستان ۀسابق
  .دوستان نزدیک وندالیسمِ قلدري و

  )family relations( یخانوادگ روابط 2.3.6
روابـط درون   ۀمطالعـ که در سطح خـرد بـه    است مکتب تضاد پردازان نظریهراندل کالینز از 

از شرایط ساختاري ثر أمتخانواده  ،در طول تاریخ و به نظر او، ساختار خانواده پرداخته است
ان در بازسازي و تعریف مجدد چگونگی روابـط  گر کنشتغییر شکل داده است، اما همواره 

ساز تضاد  زمینهنابرابري و احساس محرومیت ، کالینز به نظر .اند داشتهمیان اعضا نقش مهمی 
مـوقتی میـان اعضـاي خـانواده بـه تقویـت       هـاي   از سوي دیگر وجـود کشـمکش   و است

ید با ).188: 1387 محمدي، و شیخی( شود یم وهی در برابر گروه دیگر منجرمشروعیت گر
اي بـراي ارضـاي    وسیله و والدین عاملی براي تعدیل نوجوانان ۀدوستانگفت که پیوندهاي 

  .عواطف و براي جلوگیري از پدیدآمدن نابسامانی است
کـه در ایـن تحقیـق بـراي      استکنترل اجتماعی ۀ از عناصر نظریروابط خانوادگی متغیر 

 و گرم رابطۀ اند از عبارت استفاده شده که به والدین بستگی دلبعد  معرفهفت از سنجش آن 
 مـادر  و پـدر  کنـار  در زنـدگی  از بـردن  لـذت ، )Michael, 2003( مـادر  و پـدر  بـا  صـمیمی 

، )Michael, 2003( خـود  مـادر  و پدر به نزدیکی ، احساس)1390 ،و همکاران نیا علیوردي(
 معاشرت آنان با که کسانی از خانواده اعضاي مادر، آگاهی و پدر با مشکالت گذاشتن درمیان

  .)1390 ،و همکاران نیا علیوردي( خانواده اعضاي با شخصی احساسات گذاشتن دارد، درمیان
  

  پژوهش هاي  یافته. 7
  از منزل توزیع میزان گرایش به فرار .2 جدول

  سوم دبیرستان  دوم دبیرستان  اول دبیرستان  نمونهکل جمعیت   شدت  ابعاد  متغیر
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

گرایش 
فرار به 

  از منزل

  شناختی
  9/68  84  5/72  87  4/66  85  2/69  256  ضعیف
  5/29  36  5/27  33  6/33  43  3/30  112  متوسط

  6/1  2  0  0  0  0  05/0  2  باال

  عاطفی
  59  72  5/57  69  3/52  67  2/56  208  ضعیف
  8/32  40  5/37  45  9/35  46  4/35  131  متوسط

  2/8  10  5  6  7/11  15  4/8  31  باال

  4/66  81  7/56  68  6/58  75  5/60  224  ضعیف  رفتاري
  1/22  27  5/37  45  4/34  44  4/31  116  متوسط
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  5/11  14  8/5  7  7  9  1/8  30  باال

  کل
  4/23  30  5/27  33  9/27  34  2/26  97  ضعیف
  1/71  91  2/69  83  8/64  79  4/68  253  متوسط

  5/5  7  3/3  4  4/7  9  4/5  20  باال

ـ   8/73 این است کـه حـدود   بیانگرجدول باال هاي  داده مـورد بررسـی   ۀ درصـد از نمون
درصد گرایش پایینی را نشان  26و حدود اند  گرایش متوسط و باالیی به فرار از منزل داشته

تر و نسبت  ضعیفمیزان گرایش به فرار در بعد رفتاري نسبت به بعد عاطفی در حد . اند داده
بیشترین میزان گرایش در بعد عـاطفی و بـاالترین    قرار دارد، به بعد شناختی در حد باالتري
  .سال اول بوده است آموزان دانشمیزان گرایش به فرار در میان 

 
  فرار به گرایش در داري یند تأثیر یینتب يبرا یونیرگرس تحلیل 1.7

اجتماعی هیرشی  نظریۀ پیوندمدل رگرسیونی براي تبیین گرایش به فرار براساس متغیرهاي 
  .در ادامه آمده است و متغیرهاي کنترلی

 
Chi-Square=0.00     df=0     P-value=1.00000     RMSEA=0.000 

  مدل تحلیل رگرسیونی .5شکل 

 ؛اسـت  33) 2ܴ(کنترلـی، ضـریب تعیـین    هاي  براساس نتایج تحلیل رگرسیونی، با وارد
 اجتمـاعی هیرشـی و متغیرهـاي کنترلـی     پیونـد نظریۀ بدین معنی که متغیرهاي مستخرج از 

عالوه بر این، وقتی فقط . ندکندرصد از تغییرات میزان گرایش به فرار را تبیین  33توانند  می
 ۀرابطـ ) گرایش به فـرار (چهار متغیر مستقل را وارد کردیم، متغیر التزام دینی با متغیر وابسته 

عـالوه بـر    ،با واردکردن متغیر هماالن بزهکـار بعد  ۀمعناداري را نشان نداده بود که در مرحل
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کـردن متغیـر روابـط     واردالتزام دینی، متغیر پیوستگی دینی نیز معنادار نبـود و درنهایـت بـا    
و سطح معناداري متغیـر همـاالن بزهکـار نیـز      یستندبرده معنادار ن خانوادگی باز دو متغیر نام

بـا   چنـان  هـم ) رکت دینی و بـاور دینـی  مشا( در حالی که دو متغیر دیگر ،کاهش یافته است
معنـاداري   ۀرابطو متغیر روابط خانوادگی نیز اند  معناداري را نشان داده ۀرابطگرایش به فرار 

متغیر مستقل، متغیر بـاور   4از بین  ،گویاي این است که) Beta(استاندارد  تأثیرضرایب . دارد
آن  از و بعـد  اسـت  کننـده  بینـی  شپیترین  قويمعکوس رابطۀ با یک ) Beta=  - 24/0(دینی 

)  =026/0Beta( شود و التزام دینی می ترین متغیر محسوبمؤثر) - /11( متغیر مشارکت دینی
 واردکـردن بـا   ،کـل در . انـد  شدهو رد اند  معناداري را نشان نداده ۀرابطو پیوستگی دینی نیز 

متغیـر   6سـایر متغیرهـا پـایین آمـده اسـت و از بـین        تـأثیر متغیر کنترلی روابط خـانوادگی  
اي  متغیر باور دینی و مشارکت دینی و هماالن بزهکار و روابط خانوادگی رابطـه  4واردشده، 

مشـارکت   و بـاور دینـی   متغیر 3متغیر مستقل،  4از بین این  ،و دارندمعنادار با متغیر وابسته 
مسـتقیم  اي  و متغیر هماالن بزهکـار رابطـه   ددارن معکوساي  دینی و روابط خانوادگی رابطه

  .انجامد می تحقیقهاي  فرضیه تأییدکه این جهت رابطه به  دارند
  
 زرلیل از استفاده با يساختار معادالت مدل 2.7

 اجتماعی هیرشـی و متغیرهـاي کنترلـی    نظریۀ پیوندتبیین گرایش به فرار براساس متغیرهاي 
  .در شکل زیر آمده است
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  مدل معادالت ساختاري تبیین گرایش به فرار براساس  .6 شکل

  اجتماعی هیرشی و متغیرهاي کنترلی نظریۀ پیوندمتغیرهاي 
  مدل معادالت ساختاري تبیین گرایش به فرار هاي  مقادیر شاخص .3جدول 

 اجتماعی هیرشی و متغیرهاي کنترلی نظریۀ پیوندبراساس متغیرهاي 
 برازش مدلهاي     شاخص ها شاخصمقادیر قابل قبول  ها شاخصمقادیر 

02/492  - Chi-Square 

60/1  ٣Chi- Square/df ≤  Chi-Square /df 

91/0 ٩٠/٠ GFI > Goodness of fit index 

90/0 ٩٠/٠AGFI > Adjusted Goodness of Fit Index 

040/0 RMSEA ≤ ٠٨/٠ Root Mean Square Error of Approximation 

 ةخـانواد تحلیل چندمتغیري بسیار کلی و نیرومنـد از   روشیابی معادالت ساختاري  مدل
 گـر  پـژوهش تر بسط مدل خطی کلی است که به  دقیقو به بیان  است رگرسیون چندمتغیري

. زمان مورد آزمون قـرار دهـد   هم ۀگون بهاز معادالت رگرسیون را اي  دهد مجموعه می امکان
روابط بین  ةدربارهایی  ري رویکرد آماري جامع براي آزمون فرضیهیابی معادالت ساختا مدل

الزم بـه توضـیح   ). 2: 1391 عبدالملکی و رشـیدي، ( شده و مکنون است مشاهدهمتغیرهاي 
 .پـردازد  مـی و گرایش به فرار و متغیرهاي کنترلی داري  دین است که مدل فوق به رابطۀ بین
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 و گرایش به فـرار بـا سـه بعـد     ،باور و مشارکت و التزام و با چهار بعد پیوستگی ،داري دین
در  - 29/0این رابطه بـا ضـریب   . عاطفی و رفتاري سنجش و ارزیابی شده است و شناختی
ابعاد پیوستگی و التزام  شود، میکه در مدل فوق مشاهده   چنان هم. است معنادار 99/0سطح 

را  یش به فرار بیشترین بـار عـاملی  از سازة پیوند دینی و ابعاد عاطفی و رفتاري از سازة گرا
توسـط سـازة مکنـون    هـا   شـاخص بخش زیـادي از واریـانس ایـن    دهد  میکه نشان  دارند

. نتایج تحلیل معادالت ساختاري در نمودار باال مـنعکس شـده اسـت   . حساب آمده است به
 خطاهاي مدل سـاخته  و براساس است »مدل خطاهاي مجذور میانگین« RMSEAشاخص 

دهد که این مدل از بـرازش   می نشان ،باشد 05/0انی که مقدار این آماره کمتر از زم. شود می
برازش قابل قبول اگر بـین   ،باشد 08/0تا  05/0خوبی برخوردار است و در صورتی که بین 

بـرازش ضـعیف اسـت در     ،باشـد  1/0از  تر بزرگبرازش متوسط و اگر  ،باشد 1/0تا  08/0
 .است حاکی از برازش متوسط )09/0(مده آ دست به RMSEAمدل این تحقیق مقدار

 بـه هـا را   ها و کوواریانس مقدار نسبی واریانس )Goodness of Fit Index/ GFI( صشاخ

بـین صـفر و یـک     این شـاخص  تغییرات ۀدامن. کند مشترك از طریق مدل ارزیابی می ۀگون 
برخـی از   است، تر بزرگبرازندگی هاي  سبت به سایر مشخصهاغلب ن جایی که آناز . است

ـ  بر .اند کردهرا براي آن پیشنهاد  95/0برش  ۀنقطان گر پژوهش بایـد  آن مقـدار   ،قـرارداد ۀ پای
مقدار ایـن شـاخص در ایـن    . شودباشد تا مدل مورد نظر پذیرفته  90/0از  تر بزرگبرابر یا 

است  90/0ابر باشد که در این مدل بر 90/0باالي  بایدAGFI  و مقدار است 93/0مدل برابر 
در ایـن  ). 145: همـان ( نشان از برازش بسیارخوب این مـدل دارنـد  ها  این شاخصۀ هم و

و داري  دیـن  ةسـاز  ۀرابطـ متغیر روابط خانوادگی و هماالن بزهکار، میزان  واردکردنبا  ،مدل
روابـط   ۀرابطـ میـزان  . کـاهش یافتـه اسـت    29/0بـوده بـه    45/0گرایش به فرار که معـادل  

  .است 02/0و هماالن بزهکار  48/0با گرایش به فرار حدود خانوادگی 
معکوس این دو متغیـر   ۀرابط ةدهند نشانگرایش به فرار از منزل  داري در تأثیر دینمیزان 

 افزایش میزان گرایش بـه فـرار در آنـان    موجبدر افراد داري  دین یعنی کاهش میزان ؛است
  .تاس اصلی تحقیق ۀفرضیشود که این مطابق با  می

بـا   - 32/0معنـاداري بـا ضـریب    رابطـۀ  بین دو متغیر روابط خانوادگی و هماالن بزهکار نیـز  
متغیر هماالن بزهکار هرچند کـه بـر گـرایش بـه فـرار      . وجود داشته است 99/0سطح معناداري 

متقابـل معکـوس بـا    رابطـۀ  داري  دیـن  معناداري را نشان نداده است، بین این متغیر با متغیررابطۀ 
 .است 32/0نیز داري  دین دو متغیر روابط خانوادگی و تأثیروجود دارد و ضریب  - 36/0ضریب 
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اجتماعی هیرشی و متغیرهـاي   نظریۀ پیوندتبیین ابعاد گرایش به فرار براساس متغیرهاي 
 .در شکل زیر نشان داده شده است کنترلی

 
 اجتماعی هیرشی و متغیرهاي کنترلی نظریۀ پیوندمدل معادالت ساختاري تبیین ابعاد گرایش به فرار براساس متغیرهاي . 7 شکل

  مدل معادالت ساختاري تبیین ابعاد گرایش به فرار هاي  مقادیر شاخص .4 جدول
  اجتماعی هیرشی و متغیرهاي کنترلی نظریۀ پیوندبراساس متغیرهاي 

 برازش مدلهاي    شاخص ها شاخصمقادیر قابل قبول  ها شاخصمقادیر 

02/492   - Chi-Square 

60/1  3Chi- Square/df ≤ Chi-Square /df 

91/0  90/0 GFI > Goodness of fit index 

90/0  90/0AGFI > Adjusted Goodness of Fit Index 

040/0  RMSEA ≤  08/0  Root Mean Square Error of 
Approximation 

داري، روابط خانوادگی و هماالن بزهکار نیز در ارتباط  دین ةسازعالوه بر  ،مدل فوقدر 
 ةسازبا هر سه بعد و داري  دین ةساز. گرایش به فرار از منزل قرار گرفتند ةسازبا هر سه بعد 

معنـاداري را نشـان داده    ۀرابطـ روابط خانوادگی با دو بعد عاطفی و رفتاري گرایش به فرار 
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بـا  . معناداري را نشان نداده اسـت  ۀرابطکدام از ابعاد  هیچهماالن بزهکار با  ةسازلی است، و
بعد شناختی بـیش از دیگـر ابعـاد اسـت، در      داري در تأثیر دینکنترلی هاي  متغیر واردکردن

در بین . بعد عاطفی بوده است در تأثیرمتغیرهاي کنترلی بیشترین  واردکردنحالی که قبل از 
 تـأثیر ولی ضـریب   ،بعد عاطفی نداشته دري تأثیربه فرار نیز بعد شناختی هیچ  ابعاد گرایش
بعـد   درباالي بعـد عـاطفی    تأثیردرصد بوده است که نشان از  70/0رفتاري  دربعد عاطفی 

متغیرهاي کنترلی و چه بعد آن،  واردکردنچه قبل از  ،ابعاد تأثیرنیز ضریب  و رفتاري روابط
  .ثابت بوده و تغییري نکرده است

  
  گیري نتیجه. 8

رسمیت شناخته  بهاجتماعی است که در سراسر کشور  اي مسئلهرفتارهاي انحرافی نوجوانان 
ست کـه امـروزه در اکثـر کشـورهاي     اانحرافی  يفرار دختران از منزل نیز رفتار. شده است

فرار از خانه بـا توجـه بـه     ،در ایران .جدي تبدیل شده است جهان به یک معضل اجتماعی
آمـار و  . رود شمار می بههاي دینی و خانوادگی و اجتماعی آسیب اجتماعی  هنجارها و ارزش

کـاهش میـانگین    و ارقام و اخبار جراید و مطبوعات از روند روبه رشد این آسیب اجتماعی
: 1391شـعاع کـاظمی،   ( کنـد  مـی  سنی دختران فراري و ظهور پیامدهاي ناگوار آن حکایت

ـ ). 311  و صـورت غیرمسـتقیم   همداخالت و اقدامات رایج در جلوگیري و کاهش آن هنوز ب
حاضـر بـراي کـاهش    اي  مداخلـه هـاي   مهم اسـتراتژي  عامل. است نگر کلیفراگیر و بسیار 

 طیمحـ  رانیرود که در ا می گمان .مذهبی است امور و عقاید به پرداختن بزهکاري نوجوانان
جوانان و بر  دینتوسط  یمناسب تقریباً یکنترل اجتماعست که ا  اي گونه هب یفرهنگ یاجتماع

هسـتند کـه جهـت    ی عـوامل  یمـذهب  میو عظ دکنندهییتأهاي  سنت. شود می اعمالنوجوانان 
کـه عوامـل مـذکور    هایی  در مکانروند و  می کار هببزهکارانه جوانان  يرفتارهااز  يریجلوگ

شود و این ممکن اسـت   می فیضع یدهند، کنترل اجتماع می نفوذ خود را بر افراد از دست
 .منجر به رفتارهاي انحرافی شود

گویـان   از پاسـخ ) نفر 273( درصد 73آمده در این پژوهش،  دست بههاي  با توجه به داده
که این میزان در بین سـه مقطـع تحصـیلی    اند  متوسط و باالیی به فرار از منزل داشتهگرایش 

تفاوت معناداري را از خود نشان نداده و بیشترین گرایش در بعد عاطفی و سـپس رفتـاري   
  .بوده و در بعد شناختی گرایش بسیار ضعیفی گزارش شده است
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و داري  دیـن  معکـوس بـین   ۀبطـ رااصلی تحقیق مبنی بر  ۀفرضینتایج تحلیل رگرسیونی 
 هیرشـی نشـان   ۀنظریـ کرد و در ارتباط بـا متغیرهـاي مسـتخرج از     تأییدگرایش به فرار را 

اول و دوم تحقیق، که بین دو متغیر پیوستگی دینی و التزام دینی ۀ دهد که برخالف فرضی می
مشارکت دینـی   ییعن معناداري وجود ندارد، دو متغیر دیگر، ۀرابطبا گرایش به فرار از منزل 

و جهت رابطه معکوس بـوده  اند  معناداري را نشان داده ۀرابطبا گرایش به فرار  ،و باور دینی
  .است تحقیقهاي  فرضیهیید أتاست که این در جهت 

پیوستگی، بیشتر بر روابط عاطفی بـین والـدین    در مورد ،جا باید افزود که هیرشی در این
معنـاداري را در   ۀرابطاست که پیوستگی دینی  علتبه این  داشته و احتماالً تأکیدو فرزندان 

هاي  دیگر آن ممکن است به ویژگی علتکاهش گرایش به فرار از منزل نشان نداده است و 
 داري در تـأثیر دیـن   در مـورد  ،قبلـی هـاي   چـرا کـه پـژوهش    ؛برگـردد  مورد بررسی ۀنمون

کـه  اي  جـنس مخـالف بـوده اسـت و مطالعـه      بسیار زیـاد و اکثـراً  هاي   در نمونه ،بزهکاري
Cochran نشـان  انـد   ر روابط جنسی انجام دادهدداري  دین تأثیر در مورد )1998( و همکاران

آن را بـه   علتتوان  می درنهایت،. مختلف متفاوت استهاي  در گروهداري  تأثیر دینداد که 
یـن متغیـر پیوسـتگی دینـی     ا واردکـردن باالي متغیرهاي کنترلی نیز نسـبت داد کـه بـا     تأثیر

متغیر التزام دینی بایـد گفـت کـه     نبودنمعنادار بارةدر. معناداري خود را از دست داده است
گذاري کمی دارند و چندان نگران از  سرمایهکه  برند سر می به دختران دبیرستانی در شرایطی

 تـأثیر التـزام دینـی    ،در این شرایط بنابراین، .خود نیستند ۀسرمایدست دادن یا در پی حفظ 
بسیاري از افراد فرار از منزل را مغـایر بـا    ،عالوه بر این .گیري آنان ندارد تصمیم درچندانی 

در  .خود را داشته باشـند سرمایۀ دانند که ترس از دست دادن  نمیاعتقادات دینی خود 
معناداري را نشان نداده رابطۀ گرایش به فرار از منزل سازة با داري  دین این بعد از ،نتیجه

 پیوستگی دینی و التزام دینیهاي  متغیر نبودنمعنادار بارةدر. نشده است تأییدو این فرضیه 
بیان دانست که ) ١٩٩٢( همکاران و Grasmickتوان آن را همسو با کار کسانی چون  می

ط مذهب مانع ارتکاب برخی از رفتارهاي انحرافـی در شـرای  هاي  برخی از جنبه کردند
و ) Elifson  )1993( ،Burkett and Warren)1987کسانی چون چنین هم، شود می خاص

Bahrand Macghan )1993 ( و بزهکاري پس از کنتـرل  داري  دین بین ۀرابطکه  کردنداظهار
  .نامعلوم بوده است ،از نظر آماري ،متغیرهایی چون خانواده و هماالن

متغیـر مشـارکت دینـی و    معنادار بـین  معکوس و ۀ رابطاین پژوهش، هاي  براساس یافته
بـه عبـارت دیگـر، بـه مـوازات افـزایش        .وجود داشته اسـت  میزان گرایش به فرار از منزل
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وقت و . یابد می گرایش به فرار از منزل در آنان کاهش، میزان مشارکت افراد در امور مذهبی
هاي مـذهبی   لم یا فعالیتسرگرمی سا و به کار اغلبکسی که  بنابراینانرژي محدود است، 

ـ   . مشغول است فرصت کمی دارد که در اعمـال انحرافـی مشـارکت جویـد     ي اایـن بـه معن
افراد شاغل در جمعیت بزهکار نیست، بلکه احتمال حضور چنین افـرادي از   نداشتنحضور

هاي مرسوم دیگر مشغول و  کارند یا در فعالیتیاما کسانی که ب. افراد غیرمشغول کمتر است
 بـراي  فرصـت  بـودن  مشـغول  کـه  این فرصت بیشتري براي انحراف دارند و نیستند، سرگرم
 وجـود  همبسـتگی  بزهکـاري  شدت و بیکاري بین. کند می محدود را بزهکارانه هاي فعالیت

ها زنـگ   دختران یا کاهش این مشارکت میانمذهبی  نداشتن در امور مشارکت بنابراین دارد،
احتمـال درگیـري آنـان را در     ؛ زیـرا آن حساس و هوشیار بود در قبالخطري است که باید 

هـاي   تئوري هیرشی، نتایج داده طبق. دهد می افزایش ،همچون تمایل به فرار ،اعمال انحرافی
 خوانـدن چون نماز ،مذهبیهاي  در فعالیتفرد  میزان مشغولیتدهد که  می این تحقیق نشان

بـراي  شود که فرد زمان کمتـري   می ، سببهاي توسل و یا شرکت در کالس خواندن  قرآن و
 بــین ،کــل  در. داشــته باشــد را آن یــا حتــی فکرکــردن بــه ارهــاي انحرافــیترفدادن  انجــام

 وجـود  هاي مذهبی و افزایش گرایش به فرار از منزل همبسـتگی  در فعالیت نکردن مشارکت
گرایش به فرار هاي مذهبی مشارکت بیشتري داشته باشد، میزان  در فعالیت فرد هرچه و دارد

  .شده است تأییداست و این فرضیه  در وي کمتر
ها و اصـول اخالقـی    وفاداري فرد به ارزش. متغیر باور دینی نیز معنادار بوده است ۀرابط

هیرشی اشـاره   ۀنظریدر  »باور«. شود می جامعه باعث دورشدن از مشارکت در امور انحرافی
فروپاشی باورهـا  . قراردادي اجتماع قائل استهاي  میزان اعتباري که فرد براي هنجاردارد به 

درونـی   مهـار نیرو و اهرم  ۀمثاب به ،زیرا باورها ؛هاست وقوع جرایم و جنایت ۀمرحلنخستین 
در آن  ،خـود را از دسـت دهـد    بودنمؤثرو  قدرت افراد که بازتاب اجتماعی هم دارد، وقتی

اگر جوانـان  . دانند می را براي خود مجاز باور و فاقد هویت راه هرگونه عملی بی هنگام افراد
دور از هـا   آن جسـتن در  مشـارکت باور داشته باشند که برخی اعمال انحرافی و غلط اسـت،  

هـاي اجتمـاعی    جوانانی که وفاداري ضعیفی به اعتقادات و ارزش خالف آن،بر .تصور است
و از  بگیرنـد ه هـاي آن را نادیـد   دارند ممکن است بیشـتر تمایـل داشـته باشـند کـه ارزش     

که مبتنـی بـر وجـود    اي  در تحقیق پیش رو نیز فرضیه. روندانحراف  به هنجارهاي اجتماعی
قرار یید أتمعکوس و معنادار بین باور دینی و گرایش به فرار از منزل بوده است مورد ۀ رابط

 شـود  می به فرار از منزل کاسته آنان گرفت که با افزایش میزان باور دینی در افراد از گرایش
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در تحقیقـی هـم کـه    . اسـت  پیشـین هـاي   آمده در پـژوهش  دست بهاین در راستاي نتایج  و
انجام دادند به این نتیجه  ،گرایش به فرار در تهران در مورد ،)1390( نیا و همکاران علیوردي

گرایش به فرار از منزل داشته است و بیان کردنـد کـه    دررا  تأثیربیشترین  »باور«رسیدند که 
هنگامی که افراد داراي باور یا . مرتبط استها  آن میزان باور افراد با میزان گرایش به فرار در
در ایـن  . تر اسـت  پایین فبراي اعمال منحرها  آن اعتقاد باالیی باشند، تمایل و میزان گرایش

دادن برخی از اعمال منحـرف و عـاملی بـراي پیـروي و      انجاماعتقادات افراد مانع از  ،حالت
  .احترام به قوانین و هنجارهاست

 درداري  تأثیر دیـن  در موردلیزرل  افزار نرمکه از طریق  ،مدل معادالت ساختاري نیز
تأثیر آمده، گواه بر این است که  دست بهمورد بررسی نمونۀ گرایش به فرار از منزل در 

را نشان  معکوس این دو متغیر ۀاست که رابط -29/0گرایش به فرار از منزل  درداري  دین
 در افراد باعث افزایش میزان گرایش به فرار در آنانداري  دین یعنی کاهش میزان دهد؛ می
خوب ایـن   خیلیبرازش  ةدهند نشانآمده  دست به NFIو  GFIو  P_Valueمقدار. شود می

  .مدل است
لحـاظ   بـه  یرمذهبیو غ یکه جوانان مذهباند  تمرکز کرده دهیا نیبر ا یقبل قاتیتحق

 یانحرافـ  ياز لحاظ در معرض رفتارها رایز ؛اند متفاوتبا هم  یانحراف يرفتارها زانیم
 ،مـذهب  تأثیر در زمینۀ. هماالن با هم تفاوت دارند یانحراف ياز رفتارها يریپذتأثیربودن و 
Jahnson and  Morris )2008 (مسائل مدرسه بر  يزا استرس تأثیرداري  دین کهاند  کرده انیب
 تـأثیر کـه   افتندیدر) 2003( و همکاران Wills. دهد یرا کاهش م آموزان دانشهاي  يبزهکار

 دایـ کـاهش پ  ،داري دیـن  با بـاالرفتن سـطح   ،نوجوانان میان در استرس بر مصرف مواد
و قبول خود  ینید فیتکال دادن که انجاماند  افتهیدر )2003( و همکاران Pearce. کند می
 کـردن بزهکـار را کـاهش    یقربـان در معرض خشونت بـودن و   تأثیرات ،دار نید مثابۀ به

محـالت   تـأثیر توانـد   مـی  که مـذهب  مفروض داشتند) Jang and Jahnson )2001 .دهد می
 دهـد کـه   می نشانها  آن تحقیق .نوجوانان کاهش دهدمیان مواد در  سوءمصرف ناامن را در

. کننـد  مـی  یست که در محالت نـاامن زنـدگ  ا ینوجوانان يبرا یتیعامل حما کیداري  دین
افرادي  چنین هم. تحقیقات قبلی بوده استیید أتآمده در این تحقیق در جهت  دست بهنتایج 
کـه مـذهب بـراي    اند  کرده تأکید) 1989(  Torton  and Camburn و )Heaton )1986چون 

کسـانی چـون    چنـین  هـم شـود و   می اخالقی محسوبهاي  بسیاري از افراد منبع ممنوعیت
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Cochran اسـتفاده از مـواد   و مذهب در مـواردي چـون تجـاوز    تأثیربه ) 1994( و همکاران 
  .اند کردهو فرار از منزل اشاره  مخدر
ـ توانـد   می مذهبگرایش به فرار باید گفت  درمذهب  تأثیردر رابطه با  ،کل  در  منزلـۀ  هب

. کـاهش دهـد   یی چـون فـرار از منـزل   رفتارهـا جوانان را از  يریپذتأثیر یتیعامل حما کی
اعم از مشکل روحى  ؛کند مىدختران را در سن نوجوانى و جوانى تهدید  مشکالت بسیارى

 مشکالت ی،فیزیکمناسب زندگى، مشکل نا دوستان یا شرایط و از دست دادن عزیزاناثر بر 
 زا شکسـت کننـده و   ناراحـت هاي  موقعیتمواجهه با  اثر برجایی که بیشتر فرارها  از آن .مالى
اگر باورهاي دینـی بـه نحـو احسـن در     . کننده باشد تعیینتواند بسیار  می افتد، دین می اتفاق

و  کنـد  مـی و مشکالت را براي فرد نوجوان آسـان  ها  افراد نهادینه شده باشد، تحمل سختی
یـن اعتقـادات   ا چنین هم. کند می زایی چون فرار از خانه فکر آسیبهاي  حل راهوي کمتر به 

شوند که موجـب تحکـیم    می مذهبی تقویتهاي  چون مشارکتهایی  دینی از طریق واسطه
 شـود  می پیوندهاي اجتماعی در افراد و درك و ضرورت رعایت هنجارها و قوانین اجتماعی

هـاي   بـا درگیـري در فعالیـت    چنین همفرار را در افراد کاهش دهد و  ةانگیزتواند  می این و
بلکـه هـیچ رفتـار انحرافـی      ،کـردن بـه فـرار    فکرتنها فرد فرصت و زمان کافی براي  نهدینی 

 .دیگري را ندارد
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