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 پژوهش حاضر با تمركز بر دو جرم معيّن، به بررسي تأثير ميزان خودكنترلي بر ميزان مصرف 
مواد و الكل در ميان دانشجويان پرداخته است. براي دستيابي به اين هدف ابتدا با روش نمونه گيري 
تصادفي ســاده، دانشــگاه هاي تهران و عالمه طباطبايي از بين دانشگاه هاي سراسري شهر تهران 
انتخاب و در مرحله بعد، تعداد 416 نفر از دانشــجويان اين دانشــگاه ها به صورت در دســترس 
به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه هاي مورد نظر براي آنها اجرا شد. به منظور تحليل داده ها 
از نرم افزار هاي اس.پی.اس.اس و ليزرل استفاده شد. نتايج تحليل عاملي تأييدي نشان داد كه مقياس 
خودكنترلي از شش عامل اشباع شده است و مدل نظري ساختار عاملي با داده هاي پژوهش برازش 
قابل قبولي نشــان داده است. نتايج همچنين نشان داد كه خودكنترلي دانشجويان در حد متوسط 
بوده است. شايع ترين مواد مصرفي نيز، ميان دانشجويان پسر »سيگار« و بين دختران »قليان« بوده 
اســت. نتايج آزمون تي نشــان داد كه بين دختران و پسران از حيث مصرف مواد و الكل تفاوت 
معناداري وجود دارد، به طوري كه مصرف مواد و الكل در بين دانشــجويان پسر بيشتر از دختران 
اســت. در نهايت مدل معادالت ساختاري نشــان داد كه تمام مؤلفه هاي خودكنترلي پايين، به جز 
مؤلفه »ابراز خشــم«، مي توانند تغييرات مصرف مواد و الكل دانشــجويان را تبيين كنند؛ بنابراين 
خودكنترلي يكي از عوامل مهم و مؤثر، تبيين كننده  مسئله مصرف مواد و الكل دانشجويان است. 

 واژگان كليدي: 
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مقدمه
ماهيت پيچيده مســائل اجتماعی ايجاب می کند تا در برخورد و شناخت آنها، با تکميل 
نظريات موجود و با اتکاء به يافته های نوين، دايره شناخت خود را گسترش دهيم. شناخت 
و درک درست از وضعيت روابط اجتماعي میتواند به ما در درک بهتر علل رفتارهای که 
جرم محســوب می شوند، ياری رساند. افزايش نگرانی های عمومی درباره مسائل مختلف 
اجتماعیاز اين رو که خسارت و صدمات وارده بر پيکره جامعه روند رو به افزايشی يافته 
و هم از آن جهت که گاهی مقابله با آن نيز روز به روز دشــوارتر و پيچيده تر می شــود، 

شناخت علمی و دقيق مسائل اجتماعی را ضروری میسازد.
ارتکاب جرم، از جمله پديده هايی است که همه جوامع انسانی از ديرباز با آن مواجه 
بوده و کمابيش مشــکالت و مسائِل ناشی از آن را تجربه کرده اند. شناخت دقيق و علمی 
اين پديده، با تکميل نظريات موجود و با اتکاء به يافته های نوين، اقدامی ضروری اســت 
که می تواند تصويری درست از وضعيت موجود ارائه کند و از طريق شناسايی عواملی که 
بر شــکل گيرِی جرائم مؤثر است، به ما درجهت مقابله با آن ياری رساند. بنا بر تشخيص 
اولويت، تمرکز اين مطالعه بر دو نمونه از مهم ترين جرائم و انحرافات اجتماعِی دانشجويان 

يعنی مصرف مواد و الکل بوده است. 
مصــرف »الــکل و ديگر مواد1« در حال حاضر يکي از معضــالت مهم اجتماعي عصر 
حاضر اســت که گسترش جهاني پيدا کرده اســت و هر روز بر شمار قربانيان آن افزوده 
مي شــود و عوارض آن شامل اختالالت رواني، جسماني، خانوادگي، فرهنگي، اقتصادي و 
اجتماعي همه مرز هاي فرهنگي و اجتماعي را در مي نوردد و سالمت بشر را مورد تهديد 
قرار مي دهد. آمار هاي جهاني نشــان مي دهد که عليرغم تمامي فعاليت هاي آگاه سازي، 
پيشــگيري، درمان و توانبخشي، گستره استفاده از مواد رو به افزايش است. در حدي که 
امنيت سياسي اقتصادي و اجتماعي بسياري از کشور هاي جهان را به خطر انداخته است 
)جزايري، 1381(. در اين ميان آسيب پذيرترين گروه جوانان هستند )سراج زاده و فيضي، 
1386( و تمايل به آســيب ها و در واقع آســيب پذيري اجتماعي با اقتضائات سن جواني 
بيشــتر سازگار است. طبق گزارش ســتاد مبارزه با مواد مخدر )1386( باالترين ميزان 

سوءمصرف مواد در دامنه سني 27-21 سال مشاهده مي شود. 

1. Alcohol and Other Drugs (AOD) 
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مطالعات همه گيرشناسي1 حاکي از وجود سوءمصرف فراوان مواد در بين دانشجويان 
برخي کشورهاســت؛ مثاًل گزارش شده است که در اياالت متحده 85/2 درصد دانشجويان 
الــکل، 39/8 درصد ســيگار، 26/4 درصد ماري جوانــا، 5/2 درصد کوکائين، 4/9 درصد 
مواد توهــم زا و 4/9 درصد آمفتامين مصرف مي کنند )ســرگلزايي و همکاران، 1382(. 
کرد ميرزا و همکاران )1382( در پژوهشــي که بر روي دانشجويان رشته هاي مختلف در 
سطح دانشــگاه هاي تهران به انجام رسانده اند به اين نتيجه دست يافتند که 16/3 درصد 
دانشــجويان رشته هاي هنر، 8/85 درصد دانشجويان رشــته هاي علوم انساني، 6 درصد 
دانشــجويان فني و مهندسي و 5 درصد دانشجويان رشته  پزشکي به مصرف مواد اذعان 
دارند. همچنين بوالهري و همکاران )1385( شيوع مصرف سيگار، قليان، مشروبات الکلي، 
حشيش، قرص هاي اکس، ترياک، هرويين، کراک و شيشه را در ميان دانشجويان دانشگاه 

تهران به ترتيب 24/2، 39/9، 17، 2/2، 0/7، 2/3، 0/2 و 0/7 درصد گزارش کرده اند. 
بديهي اســت که شــناخت واقع گرايانه از اين مسئله اجتماعي ضروري است و در صورتي 
که برنامه هاي کاهش مصرف مواد و الکل در ميان جوانان بر اســاس تحقيقات پژوهشــي 
و بر مبناي علمي طراحي نشــود و اگر نگاه ما به مســئله جرائم مرتبط با مصرف مواد و 
الکل صرفاً مقابله اي باشــد، هيچ موفقيتي در اين عرصه حاصل نخواهد شد )عليوردي نيا، 
1385(. بدين لحاظ بررســي علمي و روشــمند اين مسئله مي تواند کمکي به درک اين 
پديده باشد. بر اين اساس در اين پژوهش با تکيه بر مفروضات نظريه عمومي جرم، که از 
جديدترين نظريه ها در حوزه جرم شناســي است، به تبيين مسئله مصرف مواد و الکل در 
ميان دانشــجويان پرداخته شده است. پژوهشگران اين حوزه در خارج از کشور طي دهه 
اخير در تحقيقات متعدد به نظريه عمومي جرم توجه روزافزوني داشــته اند. در ايران نيز 
طي چند سال اخير برخي محققان در تحقيقات خود از اين نظريه بهره برده اند. بنابراين 
مسئله اصلي اين پژوهش بررسي تأثير ميزان خودکنترلي بر ميزان مصرف مواد و الکل در 
ميان دانشجويان بوده است. در همين راستا فرضيه تحقيق را مي توان اين گونه عنوان کرد 

که خودکنترلي و مؤلفه هاي آن بر ميزان مصرف مواد و الکل در دانشجويان تأثير دارد. 

واكاويپيشينهپژوهش
بررسي پژوهش هاي داخلي نشان مي دهد که در رابطه با سوء مصرف مواد و الکل مطالعات 

1. Epidemiology

تأثير ميزان خودكنترلي بر ارتكاب جرم در ...
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متعددي انجام شده است که هر کدام جوانبي از اين پديده را مورد بررسي قرار داده اند. 
اغلب اين تحقيقات با رويکرد هاي پزشکي و برخي نيز با رويکرد هاي جامعه شناسي انجام 
يافته اند ولي به واســطه فقدان يك برنامه ملي اســتراتژيك و راهبردي بلندمدت جهت 
مبارزه با مصرف مواد و الکل در کشور، اين مطالعات اغلب پراکنده، سليقه اي و موردي و 
فاقد اهداف معطوف به تدوين برنامه هاي پِيشگيري بوده اند )محسني تبريزي و همکاران، 
1389(. در ادامه به برخي از پژوهش هايي که در اين خصوص در ميان دانشجويان به انجام 

رسيده است اشاره مي شود:
مقصودي )1384( »شــيوع مصرف مواد مخدر و مواد الکلي در بين دانشجويان پسر 
دانشــگاه گيالن و عوامل اجتماعي مؤثر بر آنها« را مورد بررسي قرار داده است. براساس 
يافته ها، مواد مخدر و الکل به ترتيب توسط 12 و 24 درصد از دانشجويان حداقل يك بار 
مصرف شــده است. سراج زاده و فيضي )1386( در پژوهشي به بررسي مصرف مواد مخدر 
و مشروبات الکلي در بين دانشجويان دانشگاه هاي دولتي پرداخته اند. اطالعات مورد نظر 
تحقيق از طريق پژوهش پيمايشــي و با اســتفاده از تکنيك خودگزارشــي با يك نمونه 
2531 نفري از دانشجويان دختر و پسر 21 دانشگاه دولتي سراسر کشور جمع آوري شده 
اســت. يافته ها نشان مي دهد 60 درصد دانشجويان ترياک و حدود 20 درصد حشيش و 
هروييــن را از نزديك ديده اند، درحالي که مواد مخدر جديد را حدود 5 درصد و کمتر از 
نزديك ديده اند. مصرف حداقل يك بار مشــروبات الکلي و ترياک در طول عمر به ترتيب 

20 و 10 درصد بوده است. 
محمدخاني )1386( در مطالعه اي توانايي مدل تلفيقي مصرف مواد را در پيش بيني 
مصــرف مواد در مورد افــراد در معرض خطر مورد ارزيابي قرار داد. براســاس اين مدل 
ســاختاري، مصرف مواد در نوجوانان و جوانان ناشي از اثر مجموعه اي از عوامل محيطي 
و فردي در تعامل با آســيب پذيري هاي روان شناختي از قبيل خودپنداره ضعيف، فقدان 

مهارت هاي اجتماعي و جرأت مندي و مهارت هاي خودکنترلي بوده  است. 
شمس عليزاده و همکاران )1387( به بررسي »شيوع مصرف مواد در دانشجويان علوم 
پزشکي کردســتان« در سال تحصيلي 86-1385 پرداخته اند. اين مطالعه که با استفاده 
از روش سرشــماري صورت گرفته است، نشان مي دهد که سابقه مصرف يك بار يا بيشتر 
در طي عمر در مورد الکل 17/1 درصد، حشيش 7/4 درصد، ترياک 4/8 درصد، هروئين  
0/7 درصد، اکســتازي 0/1 درصد و ساير مواد 0/2 درصد بوده است. سهرابي و همکاران 



97

)1388( در مقاله اي به بررســي مصرف مواد در دانشــجويان دانشگاه هاي دولتي در سال 
تحصيلي 86-1385 پرداخته اند. نتايج اين مطالعه پيمايشــي نشان مي دهد که، نسبت 
دانشجوياني که حداقل يك بار در طول عمر قليان، سيگار، مشروبات الکلي و ترياک مصرف 
کرده اند، به ترتيب 30، 20، 13 و 1/8 درصد و نسبت مصرف در 12 ماه گذشته، به ترتيب 

20/7، 13/9، 10 و 1/5 درصد بوده است. 
خداياري فرد و همکاران )1388( در پژوهشــي به »بررســي رابطــه نگرش ديني و 
خودکنترلــي با گرايــش به مصرف مواد در دانشــجويان« پرداخته اند. نمونه اين تحقيق 
متشکل از 386 دانشجوي پسر دانشگاه تهران بوده است که با روش نمونه گيري تصادفي 
طبقه اي انتخاب شده بودند. نتايج حاصل از تحليل کوواريانس چندمتغيري نشان داده  که 
بين سطح دينداري فرد و گرايش به مصرف مواد رابطه منفي معنادار و بين خودکنترلي 
پايين و گرايش به مصرف مواد رابطه مثبت معنادار وجود داشته است. نتايج اين پژوهش 
همچنين نشــان داده است که دانشجويان مستعد سوءمصرف مواد نسبت به دانشجويان 
غيرمستعد ســوءمصرف مواد خودکنترلي پايين تري دارند. بشيريان و همکاران )1391( 
نيز در پژوهشي با يك نمونه 650 نفري از دانش آموزان پسر شهر همدان به بررسي رابطه 
خودکنترلي با تمايل نوجوانان به مصرف مواد مخدر پرداخته اند. نتايج اين پژوهش مؤيد 
اين بود که رابطه معني دار بين خودکنترلي با ســابقه مصرف مواد و قصد مصرف مواد و 
نگرش نسبت به مواد مخدر وجود دارد. در نتيجه نهايي اين تحقيق خودکنترلي به عنوان 

عامل کليدي در گرايش به مصرف مواد شناخته شده است.
عليوردي نيا و همکاران )1392( در پژوهشي پيمايشي با نمونه 530 نفري از دانشجويان 
به بررسي تأثير خودکنترلي و پيوند اجتماعي بر نگرش دانشجويان نسبت به مصرف الکل 
پرداخته اند. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که حدود نيمي از نمونه اين تحقيق داراي 
نگرش منفي و نيمي ديگر داراي نگرش مثبت و ميانه نسبت به الکل بوده اند. نتايج تحقيق 
نيز حاکي از رابطه مستقيم و معنادار متغير خودکنترلي و متغير هاي باور و التزام تحصيلي 
با نگرش نسبت به مصرف الکل بوده است. عليوردي نيا و همتي )1392( تحقيقي با عنوان 
»تحليل اجتماعي گرايش به مصرف مشــروبات الکلي در ميان دانشجويان دانشکده علوم 
اجتماعي دانشگاه تهران« انجام داده اند. در اين تحقيق پيمايشي 400 نفر از دانشجويان 
دانشــکده علوم اجتماعي دانشــگاه تهران به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب 
انتخاب شده اند. چارچوب نظري تحقيق عبارت از نظريات برچسب زني، نظريه خودکنترلي، 

تأثير ميزان خودكنترلي بر ارتكاب جرم در ...
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نظريه فشــار عمومي و نظريه پيوند اجتماعي بوده اســت. داده هاي توصيفي اين تحقيق 
نشان مي دهد که در تمامي ابعاد مختلف متغير گرايش به الکل، ميان دانشجويان دختر 
و پســر تفاوت معنادار وجود داشته است؛ به عبارتي در تمامي ابعاد )شناختي، رفتاري و 
عاطفي( مردان گرايش بيشتري به مصرف مواد مشروبات الکلي داشته اند. بر اساس تحليل 
داده هاي اين پژوهش متغير هاي خودکنترلي، پيوستگي به مذهب، پيوستگي تحصيلي و 

برچسب رسمي داراي تأثير معناداري بر گرايش به مصرف الکل بوده اند.
صرامي و همکاران )1392( در پژوهشي، تحقيقات شيوع شناسي مصرف مواد در بين 
دانشجويان دانشگاه هاي ايران طي دو دهه اخير را مورد بررسي قرار داده اند. براساس نتايج 
اين تحقيق مصرف مواد طي دو دهه اخير در برخي مواد با شيب نسبتاً ثابتي پيش رفته 
است. همچنين نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که پس از سيگار و قليان، بيشترين ماده 
مصرفي در بين دانشــجويان الکل است و پس از آن به ترتيب ترياک، حشيش، هروئين و 

ساير مواد در رتبه هاي بعدي قرار مي گيرند. 
براســاس پژوهش هاي متعدد در دانشگاه هاي کشور هاي صنعتي، دانشجويان به انحاء 
مختلف تجربه انواع مواد و الکل را داشته اند. الکل اولين و بيشترين ماده مصرفي در ميان 
دانشجويان است که تقريباً 44 درصد دانشجويان از آن استفاده کرده اند. ماري جوانا دومين 
ماده مصرفي دانشجويان آمريکاست که تقريباً 28 تا 34 درصد سابقه مصرف آن را داشته اند 
و وابستگي دانشجويان به توهم زاها 7/4 درصد، آمفتامين 7/1 درصد، کوکائين 5/4 درصد و 
به اکستازي 4/4 درصد به ترتيب در مراتب بعدي قرار مي گيرد )طارميان و ديگران، 1386(. 
در ميان تحقيقات خارجي مرتبط با مســئله مصرف مواد و الکل و ســاير انحرافات 
در ميان جوانان، پژوهش هاي بســياري نيز از نظريه عمومي جرم گاتفردسون و هيرشي 
حمايت کرده  اند )نگاه کنيد به: آرنِکلِو1 و ديگران، 1993؛ برونفيلد و سورن سن2، 1993؛ 
النگ شــور و تورنِر3، 1998؛ پوالکاوسکي4، 1994؛ وود5 و ديگران، 1993 و گراسميك6 
و ديگران، 1993(. تحقيقات صورت گرفته با اســتفاده از مقياس طراحي شــده توســط 
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گرســميك1 )1993( نشان مي دهد رابطه معکوســي بين خودکنترلي و اعمال مجرمانه 
وجود دارد. گراسميك دريافت که خودکنترلي ضعيف با قانون شکني رابطه دارد. آرنکلو 
و همکارانش )1993( نيز دريافتنــد خودکنترلي و رفتار انحرافي رابطه دارند. همچنين 
پيکرو و تيِبتس2 )1996(، قدرت پيش بيني کنندگي خودکنترلي را بر روي بيش از 650 
دانشــجو آزمون کردند و نتيجه اين بود که اين آزمون شــواهدي محکمي را براي تأييد 

رابطه بين رفتار جنايي و خودکنترلي پيدا کرد. 
در فراتحليلي که پرات و کالن3 )2000( انجام دادند، دريافتندکه از ميان 21 بررسي 
تجربي، خودکنترلــِی ضعيف، اندازه تأثير 26 درصد را دارد و اين اندازه تأثير، صرف نظر 
از مقياس هاي متفاوت ســنجش خودکنترلي و اعمال ساير متغير هاي کنترلي، همچنان 
معنادار باقي مانده است. از اين رو، آنان ادعا کردند که خودکنترلي ضعيف، يکي از قوي ترين 
همبســته هاي جرم است )پرات و کالن، 2000(. همچنين ساسمن4 و همکاران )2003؛ 
به نقــل از خداياري فرد و ديگران، 1388( در پژوهش خود که با يك نمونه 1050 نفري 
انجام گرفت نشان دادند که بين مصرف سيگار، الکل، ماري جوانا و ديگر مواد با خودکنترلي 
پايين رابطه مثبت معني دار وجود دارد. وازوني و کراســويت5 )2004( نيز با نمونه اي که 
شامل دانش آموزان مدرسه هاي دولتي مي شد و داراي پايگاه اجتماعيـ  اقتصادي پايين و 
سکونت روستايي بودند و از درجه 7 تا 12 طبقه بندي شده بودند، دريافتند که خودکنترلي 

به طور ثابت پيش بيني کننده انحراف دختران و پسران بود. 
چيونــگ و چيونــگ6 )2008( تحقيقي با عنوان »خودکنترلــي، عوامل اجتماعي و 
بزهکاري: آزمون نظريه عمومي جرم در ميان نوجوانان هنگ کنگي« انجام دادند. هدف از 
تحقيــق حاضر اين بود تا قدرت پيش بيني کنندگي نظريه خودکنترلي بر روي بزهکاري 
در بافت جامعه چين مورد بررسي قرار گيرد. نمونه اين تحقيق شامل 1015 از نوجوانان 
مدارس متوســط هنگ کنگ بوده  است. يکي از انواع بزهکاري هايي که مد نظر محققان 
اين تحقيق بوده است، فراواني مصرف مواد الکل مي باشد که نتايج حاکي از تأييد نظريه 
خودکنترلي در تبيين مصرف مواد و الکل در بافت جامعه چين بوده است. در اين تحقيق 
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همچنين، رابطه بين خودکنترلي و عناصر پيوند اجتماعي، همنشــيني افتراقي، فشــار و 
برچسب مورد آزمون قرار گرفت که نتايج آزمون ها نشان مي دهد، خودکنترلي با همه اين 
عوامل اجتماعي رابطه مســتقيم داشته است. نوجواناني که خودکنترلي ضعيفي داشتند، 

پيوند هاي اجتماعي ضعيفي نيز داشتند.
چيونگ1 )2010( تحقيقي تحت عنوان »فشــار، خودکنترلي و تفاوت جنسيتي در 
بزهکاري در بين نوجوانان چيني: توســعه نظريه عمومي فشار« انجام داده است. هدف 
از تحقيق حاضر اين اســت تا نظريه فشــار عمومي رابرت اگنو، در همراهي با دو متغير 
خودکنترلي )گاتفردســون و هيرشــي( و متغير جنسيت مورد بررسي قرار گيرد. تعداد 
1015 نوجوانان چيني به عنوان جمعيت نمونه تحقيق انتخاب شــدند. مطابق با نظريه 
خودکنترلي در اين تحقيق ميزان خودکنترلي دختران بيشــتر از خودکنترلي پســران 
بوده اســت. آن بخش از تحقيق که مربوط به نقــش خودکنترلي در رابطه با بزهکاري 
مي باشــد نشان دهنده اين است که دختراني که داراي خودکنترلي بااليي بودند ميزان 
گرايش به رفتار هاي بزهکارانه و بالتبع مصرف الکل در آنها کمتر بوده است. در مقابل، 
پسراني که خودکنترلي ضعيفي داشتند گرايش شديدي تري به سمت رفتار هاي انحرافي 
داشــتند. بنابراين آن بخش از نظريه خودکنترلي گاتفردسون و هيرشي مبني بر اينکه 
خودکنترلي باال فرد را از ارتکاب جرم باز مي دارد، در اين تحقيق مورد حمايت تجربي 

قرار گرفت. 
ورا و مون2 )2013( در تحقيقي با عنوان »آزمون تجربي نظريه خودکنترلي پايين در 
ميان جوانان اسپانيايي« در صدد بوده  است تا با استفاده از نظريه خودکنترلي گاتفردسون 
و هيرشي به انواعي از رفتار هاي بزهکارانه در بين جوانان اسپانيايي بپردازد. بدين منظور 
تعداد 277 نوجوان دبيرســتاني به عنوان جمعيت نمونه انتخاب شــدند. نتايج مربوط به 
ايــن تحقيق بيانگر اين اســت که خودکنترلي پايين اثر معنــاداري بر روي انواع متنوع 
رفتار هاي بزهکارانهـ  ازجمله الکليســم و مصرف موادـ  داشته  است. بنابراين نتيجه اين 
تحقيق موافق با پيش بيني هاي نظريه خودکنترلي گاتفردسون و هيرشي است مبني بر 
اينکه هر قدر خودکنترلي در فرد ضعيف تر گردد، فرد در رفتار هاي بزهکارانه بيشــتري 

درگير مي شود.
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چهارچوبنظري
چهارچوب نظري پژوهش حاضر به طور مشخص نظريه خودکنترلي يا نظريه عمومي جرم1 
گاتفردسون و هيرشي مي باشد. در اين نظريه که تراويس هيرشي و ميشل گاتفردسون در 
ســال 1990 در تعديل و بازسازي نظريه کنترل اجتماعي هيرشي مطرح کردند، مفاهيم 
نظريه کنترل با ديدگاه هاي زيســت  اجتماعي، روان شناختي، فعاليت روزمره و نظريه هاي 
انتخاب عقالني ترکيب مي شود )سيگل2، 2001: 294( و از اين جهت نظريه خودکنترلي در 
مقايسه با نظريه کنترل اجتماعي )پيوند( هيرشي، ديدگاهي کامل تر است )ِولش3، 1389(. 
اين نظريه پردازان ادعا مي کنندکه خودکنترلي، نظريه اي عمومي است که همه جرائم را در 
همه زمان ها تبيين مي کند )گاتفردســون و هيرشي،1990: 89 و ولد،1380(. اين نظريه 
مستقل از فرهنگ است و با توجه به اين نظريه مي توان رفتار هاي انحرافي يا مجرمانه را در 
تمامي فرهنگ ها يا گروه هاي قوميتي و نژادي پيش بيني کرد )ويليامز و مك شين، 1391(.

گاتفردســون و هيرشــي از نظريه قبلي هيرشــي مبني بر اينکه تداوم پيوند هاي 
اجتماعي، مانع از رفتار انحرافي مي شــود، فاصله گرفته و اين باور را مطرح کردند که 
خودکنترلي، که در ســال هاي نخســت زندگي، دروني مي شــود، مشخص مي کند که 
چه افرادي مرتکب جرم خواهند شــد )گراســميك، 1993: 7(. کودکاني که مشکالت 
رفتــاري دارند، معموالً بــه بزهکاران نوجوان و در نهايت به بزرگســاالن مجرم تبديل 
مي شــوند. از آنجاکه مسير جرم يا دور شدن از آن، از اوايل زندگي شروع مي شود، اين 
عقيده را مطرح کردند که ســطح خودکنترلي، به کيفيت تربيت کودک توسط والدين 
در ســال هاي نخست کودکي بســتگي دارد. به عبارت ديگر، اين نظريه، بيانگر آن است 
که تربيت والدين، مهم ترين عامل تعيين کننده ســطح خودکنترلي است. در صورتي که 
کودکي با سوءاســتفاده يا غفلت تربيت شود، معموالً تکانه اي غيرحساس، جسماني )و 
نه ذهني(، خطرپذير، کوته نگر و کم صحبت شــده و معموالً مرتکب رفتار هاي مجرمانه 
مذکور خواهد شد )ِولش، 1389(. از نظر گات فردسون و هيرشي، تمايل به ارتکاب جرم، 
بســتگي به ســطح خودکنترلي دارد؛ به طوري که خودکنترلي پايين، احتمال بيشتري 
براي درگيرشــدن فرد در رفتار انحرافي به همــراه دارد؛ درحالي که خودکنترلي قوي، 
احتمال درگير شــدن در جرم را اندک مي کند )ويليامز و مك شــين، 1391(، بنابراين 
1. General Theory of Crime
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مفهــوم اصلي اين ديدگاه »خودکنترلي پايين1« اســت. افــرادي که خودکنترلي پايين 
دارند در شش ويژگي مشترک اند:

شتابزدگي2: اشخاصي کــه خودکنترلي پايين دارند ويژگي هاي متفاوتي دارند. آنان 
به دنبال خشــنودي فوري و آني اند، مفهوم کامروايي تأخيري، به آن معني که لذت ها و 
پاداش ها تا فرصتي مناسب تر به تأخير افتاده يا کاماًل تغيير يابند، به کلي برايشان بيگانه 

است. برعکس، خودکنترلي باال نياز به توانايي به تعويق انداختن خشنودي دارد.
راحتطلبــي3: افرادي که خودکنترلي پايين دارنــد، از تکاليف و تصميمات پيچيده 
اجتنــاب ورزيده و ترجيح مي دهند که از شــيوه هاي آســان يا ســاده بــراي برآوردن 
خواسته هايشــان اســتفاده  کنند. جرم پول بدون کار و رابطه جنسي بدون عشق بازي را 

برايشان فراهم مي کند.
جسمانيت4 )ترجيــح فعاليت هاي جسماني(: اشــخاصي که خودکنترلي پايين دارند 
پايداري کمي در زندگي شان دارند. به سبب جرائم در کار، دوستي ها يا زندگي خانوادگي 
پايداري ندارند. براي ارتکاب جرم نياز به توانايي و برنامه ريزي چنداني نيســت، بنابراين، 
اشــخاصي که خودکنترلي پايين دارند، نياز به کســب مهارت هاي آکادميك ندارند، آنها 

ترجيح مي دهند فعاليت جسماني خود را حفظ نمايند.
خطرپذيري5: آنها خطرکنندگاني عالي هستند و تمايل به تحريك و تکانش دارند، آنها 
از برکف گرفتــن زندگي خــود لذت مي برند و به جاي يکنواختي و امنيت، هيجان و خطر 
را مي جوينــد، آنان نيازهايشــان را از راه ارتکاب جرم برآورده مي کنند؛ از طريق ارتکاب 
اعمالي که هيجان آور و خطرناک اند. در مقابل، اشخاصي که خودکنترلي باال دارند گرايش 

به احتياط، شناخت و واکنش هاي زباني )نه فيزيکي( دارند.
خودمحوري6: آنها به نيازها، خواســت ها و اميال شــخصي خود اهميت داده و نيازها 
و خواســت ديگران ازجمله افراد مهم نظير خويشــاوندان و دوستان را ناديده مي گيرند. 
به طور کلي اين افراد، خودمحور، بي تفاوت و بدون حساسيت به رنج و نياز هاي ديگران اند.
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ابرازخشم1: افراد با خودکنترلي پايين، تحمل کمي در برابر ناکامي دارند و به پاسخ هاي 
درگيرانــه، تجاوزگرانه و فيزيکي )و نه زباني( براي کنتــرل موقعيت در زمان مواجهه با 

موقعيت ها يا وقايع ناراحت کننده، گرايش دارند. 
اين افراد براي درگيري در فعاليت هاي مجرمانه در سراســر زندگي شــان، مستعدتر از 
افرادي اند که خودکنترلي باال دارند )وينفري2، 1388؛ حســيني نثار و فيوضات، 1390 و 
گراســميك و ديگران، 1993(. براساس مفروضات نظريه خودکنترلي افراد با هدف کسب 
لذت و احتراز از رنج، مرتکب جرم مي شوند؛ گاتفردسون و هيرشي در پاسخ به اين سؤال که 
چرا مردم مرتکب جرم مي شوند، مي گويند: »پاسخ ساده است، زيرا جرم و فعاليت هاي مشابه 
ارضاء کننده اند« )پرت و کالن،2000: 931(. افرادي که درگير جرائم هستند، در رفتار هاي 
مشــابهي نيز دخالت دارند که موجب التذاذ کوتاه مدت مي شود؛ سيگار کشيدن، مشروب 
خوردن، قماربازي، روابط جنســي غيرمسئوالنه و رانندگي با سرعت غيرمجاز، نمونه هايي 
از رفتار هاي پرخطر مشابهي هستند که در افراد مجرم که به دنبال لذت آني هستند، بروز 
مي کند. اين نظريه پردازان همچنين معتقدند »جرم موجد ارضاي خاطر ســريع و آســان 
فرد کج رفتار مي شــود و کسي مرتکب جرم مي شود که به دنبال ارضاي خاطر سريع است 
و هدف هاي کوتاه مدتــي در زندگي دارد و اين گونه افراد، برخالف همنوايان، خودکنترلي 
ضعيفي دارند و عالوه بر اينکه احتمال کج رفتاري شــان بيشــتر است، تمايل بيشتري به 
مصرف الکل، سيگار و... نيز دارند. از نظر آنان، منشأ خودکنترلي ضعيف را بايد در خانواده 
و ناکارآمدي جامعه پذيري فرد در دوران کودکي يافت، خواه پيوند اجتماعي قوي يا ضعيف 

باشد« )گاتفردسون و هيرشي،1990: 97-90 و حسيني نثار و فيوضات، 1390: 140(. 
نظريه خودکنترلي، بيان مي کند که فقدان خودکنترلي براي بروز جرم شرط کافي و الزم 
نيست؛ زيرا، ديگر ويژگي هاي فرد، يا موقعيت وي، ممکن است احتمال بروز رفتار انحراف آميز 
در وي را کاهش دهد )گاتفردسون و هيرشي، 1990: 53(. اين نظريه پردازان به طور ضمني 
اظهار داشته اند: »مقصود اين نيست که اينها نوع خاصي از فعاليت را پيش بيني کند، چون 
رفتار منحرفانه، ماهيتاً فرصت طلبانه اســت، بنابراين، هرگاه تمام امور ديگر مساوي باشد، 
خودکنترلِي پايين و پيوند ضعيف با جامعه به طور مثبت و معني دار، انواع رفتار هاي منحرف 
و مجرمانه را پيش بيني مي کند« )پوالکاوســکي، 1994: 62(. فقدان خودکنترلي و نقش 

1. Temper
2. Winfree

تأثير ميزان خودكنترلي بر ارتكاب جرم در ...
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خانواده در عدم تکامل آن، بدان معنا نيســت که فرد حتماً انحراف پيدا خواهد کرد، بلکه، 
اين امر شرايطي را به وجود مي آورد که زمينه را براي بزهکاري مساعد مي کند. گاتفردسون و 
هيرشي، نقش والدين را به عنوان اساسي ترين منبع تربيت کودکان بيان مي کنند )گاتفردسون 
و هيرشي،1990: 97(. آنچه بر رفتار انحرافي تأثير مستقيم دارد، جنسيت، نژاد، يا سن يك 
فرد نيست، بلکه اين عوامل به طور غيرمستقيم بر ميزان اجتماعي شدن فرد توسط والدين 
اثر مي گذارند. با اين حال، رابطه ســن و جرم نشــان داده اســت که براي برخي از جرايم، 
متغير سن ممکن است نتيجه  مستقيم فقدان خودکنترلي باشد )گرين برگ3، 1994: 372(. 

روش
روش تحقيق اين پژوهش پيمايشــي و از نوع مقطعي مي باشد. براي جمع آوري اطالعات 
نيز از پرسشنامه و تکنيك خودگزارشي استفاده شده است. جمعيت تحقيق اين پژوهش 
عبارت است از کليه دانشجويان دختر و پسر که در سال تحصيلي 92-91 در دانشگاه هاي 
سراسري تهران مشــغول به تحصيل بوده اند. براي انتخاب نمونه پژوهش ابتدا با استفاده 
از شــيوه نمونه گيري تصادفي ساده، دانشــگاه تهران و دانشگاه عالمه طباطبايي از بين 
دانشگاه هاي دولتي شهر تهران انتخاب شدند؛ سپس440 نفر از دانشجويان اين دو دانشگاه 
به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه در ميان دانشجويان، توزيع 
گرديد. ســرانجام، پس از کنار گذاشــتن پرسشنامه هاي مخدوش، 416 پرسشنامه مورد 
تجزيه و تحليل قرار گرفت. البته بايد خاطر نشــان شــود که چون نمونه گيري از اين دو 
دانشــگاه صورت گرفته مي بايد تعميم نتايج به ساير دانشجويان بااحتياط صورت پذيرد. 
ابزار هاي پژوهش شــامل پرسشنامه هاي »مصرف مواد و الکل« و »خودکنترلي« مي باشد. 
پرسشنامه محقق ساخته مصرف مواد و الکل يك پرسشنامه پنج سؤالي مي باشد که مصرف 
ســيگار، قليان، مواد مخدر، مشــروبات الکلي و روانگردان ها را در برمي گيرد و به صورت 
طيف شش درجه اي به صورت »هرگز« )نمره 1(، »يك بار« )نمره 2(، »2 تا 4بار« )نمره 3(، 
»5 تا 7 بار« )نمره 4(، »8 تا10 بار« )نمره 5( و »بيش از 10 بار« )نمره 6( طراحي شــده 
اســت. پرسشنامه خودکنترلي نيز ابتدا توسط گراسميك )1993( در قالب طيف ليکرت 
چهار درجه اي طراحي شده اســت. اين پرسشنامه در ايران توسط عليوردي نيا )1388( 
به فارسي ترجمه شده و مورد استفاده قرار گرفته است. در پژوهش حاضر نيز اين متغير 

3. Greenberg
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در قالب طيف ليکرت شــش گزينه اي از »کاماًل مخالف« )نمره 1( تا »کاماًل موافق« )نمره 
6( طراحي شده است. 

به منظور بررســي اعتبار محتوايي ابزار مصرف مواد و الکل دانشجويان، پس از احصاء 
شاخص هاي مربوط به اين متغير، پرسشنامه  مورد نظر در اختيار تعدادي از صاحب نظران 
و متخصصــان امر در حــوزه مورد نظر قرار گرفت و نظر صاحب نظران در خصوص اعتبار 
آن مثبت بوده است. بدين ترتيب مي توان انتظار داشت که پرسشنامه هاي مورد استفاده 
در پژوهش داراي اعتبار محتوايي و صوري کافي بوده اســت. شايان  ذکر است که اعتبار 
محتوا جنبه عقلي و منطقي دارد و نتيجه را نمي توان به صورت يك ضريب عددي تعيين 
نمود. در نهايت، جهت بررســي اعتبار ســازه ابزار پژوهش، مؤلفه هاي خودکنترلي مورد 
تحليل عاملي تأييدي قرار گرفت. بررسي پايايي مربوط به هر مقياس نيز به واسطه روش 
همســازي دورني و با اســتفاده از ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شد که مقدار اين آماره 
براي متغير خودکنترلي 0/90 و براي متغير مصرف مواد و الکل 0/81 به دست آمده است، 
که پايايي قابل قبول و بااليي را نشــان مي دهد. در جدول 1 نتايج تحليل عاملي تأييدي 
مرتبه اول1 ابزار حاضر با استفاده از نرم افزار ليزرل2 گزارش شده است. در ادامه پارامتر هاي 

مدل اندازه گيري و شاخص هاي برازش مدل اندازه گيري ارائه شده است:

جدول1:پارامترهايتحليلعاملتأييديمرتبهاولشاخصهايخودكنترلي

** βtگويههايمقياسخودكنترليبعد
ضريب

همبستگي
چندگانه

ي
دگ
بز

شتا

1. من اغلب ناگهاني و بدون مقدمه عمل مي کنم، بدون اينکه از قبل به 
0/7517/240/56نتيجه کارم فکر کرده باشم.

20/8019/010/65. من براي آينده ام فکر و تالش زيادي نمي کنم.

3. من هر کاري را که باعث تفريح و شــادي فوري ام شود انجام مي دهم، 
0/8520/700/72حتي اگر اين کارم به قيمت از دست دادن هدف درازمدتم تمام شود.

4. من بيشتر حواسم به آن چيزهايي است که در آينده نزديك برايم رخ 
0/6815/000/46مي دهد تا اينکه دلمشغولي آينده دور را داشته باشم.

1. Firstـorder Confirmatory Factor Analysis
2. LISREL

تأثير ميزان خودكنترلي بر ارتكاب جرم در ...
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** βtگويههايمقياسخودكنترليبعد
ضريب

همبستگي
چندگانه

بي
طل
ت
اح
ر

50/8621/430/75. من اغلب سعي مي کنم که دنبال کار هاي سخت نروم.

6. وقتي که کارها ســخت و دشــوار مي شــوند، دلم مي خواهد که از آن 
0/8821/910/77کارها دست بکشم.

7. کارهايي که در زندگي انجامشــان از همه راحت تر اســت، بيشترين 
0/7216/530/52لذت را برايم دارند.

80/7818/360/61. من از کارهايي که از من انرژي فکري واقعاً زيادي مي برد متنفرم.

ري
ذي
رپ
خط

9. مــن بعضي وقت ها خودم را با انجام کاري که کمي خطرناک اســت 
0/7216/600/52امتحان مي کنم.

10. من گاهي اوقات دســت به کار هاي خطرناکي مي زنم، آن هم به خاطر 
0/8922/910/80لذت و لطفش.

11. براي من گاهي اوقات انجام کارهايي که مي تواند برايم دردسر درست 
0/9324/240/86کند لذت بخش و هيجان انگيز است.

120/8119/570/65. براي من ماجراجويي و کار هاي مهيج از احساس امنيت مهم تر است.

ني
ما
س
ج
ت
الي
فع
يح

رج
ت

13. اگر دســت خودم بود، به جاي کار فکري هميشــه کار جسمي انجام 
0/7616/020/57مي دادم.

14. تقريباً هميشه وقتي که در حال حرکت و جنب وجوش هستم، حس 
0/5911/760/34بهتري دارم تا اينکه بنشينم و فکر کنم.

15. من دوست دارم به جاي اينکه کتاب بخوانم و درباره فکر هاي مختلف 
0/6813/990/46تعمق کنم، از فضاي خانه بيرون بيايم و خودم را مشغول کنم.

16. به نظرم، من نسبت به اکثر آدم هاي هم سن و سال خودم پرانرژي ترم 
0/234/240/05و طالب کار و فعاليتم.

ري
حو

دم
خو

17. من ســعي مي کنم که اول از همه حواســم به خودم باشد، حتي اگر 
0/6112/860/37اين اخالقم شرايط را براي ديگران سخت و دشوار کند.

180/8018/610/64. من خيلي براي کساني که دچار گرفتاري هستند دلم نمي سوزد.

19. اگر اوضاع و شــرايط باعث ناراحتي ديگران مي شــود، اين مشــکل 
0/8720/900/76خودشان است نه اينکه مشکل من باشد.

20. من براي به دســت آوردن آن چيزهايي که مي خواهم مصمم هستم، 
0/7115/860/51حتي وقتي که مي دانم اين کارم براي ديگران دردسر درست مي کند.
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** βtگويههايمقياسخودكنترليبعد
ضريب

همبستگي
چندگانه

شم
خ
راز

اب

210/6413/640/41. من خيلي زود از کوره در مي روم.

22. اغلب وقتي که از دســت ديگــران عصباني ام، دلم مي خواهد به آنها 
0/8219/250/68آسيب بزنم نه اينکه درباره دليل عصبانيتم با آنها صحبت کنم.

230/7918/100/62. وقتي که من عصباني ام، بهتر است کسي به من نزديك نشود.

24. وقتي که با کسي اختالف نظر جدي داشته باشم، معموالً برايم سخت 
اســت که با آرامش و بدون اينکه عصباني شوم در مورد اختالف نظرمان 

با او حرف بزنم.
0/7717/380/59

**P<0/01  
در جــدول2 برخي از مهم ترين شــاخص هاي برازش تحليل عامــل تأييدي متغير 
خودکنترلي ارائه شــده اســت. نتايج جدول 2 حاکي از آن است که تمامي شاخص ها در 
حد بسيار مطلوب گزارش شده اند و مدل با داده ها برازش بسيار نسبي دارد و اين بيانگر 
همســو بودن گويه ها با سازه نظري است. در ادامه شکل تحليل عامل تأييدي مرتبه اول 

خودکنترلي که شامل بار هاي عاملي و ميزان خطا هاي آنها است ارائه شده است.

جدول2:شاخصهايبرازشتحليلعاملتأييديشاخصهايخودكنترلي1

ميزانكفايتبرازشنامشاخص

 )p=0/001( 984/24خي دو )X2( و معناداري آن

0/067ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريبي1 

0/93شاخص نرم شده برازش2 

0/95شاخص برازش تطبيقي3 
0/90شاخص نيکويي برازش4

0/87شاخص نيکويي برازش تعديل شده5

1. RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation
2. NFI: Normed Fit Index
3. CFI: Comparative Fit Index
4. GFI: Goodness of Fit Index
5. AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index

تأثير ميزان خودكنترلي بر ارتكاب جرم در ...
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Z 1
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شکل1:بارهایعاملیهرسؤالوميزانخطاهایآنهادرتحليلعاملیمرتبهاولشاخصهایخودكنترلی

Chi - Square=984.24,           df=237,           P-value=0.0000,          RMSEA=0.067
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يافتهها
در جدول 3 توزيع فراواني و درصدي خودکنترلي دانشــجويانـ  پس از هم ارز شــدن و 
رتبه بندي شــدنـ  گزارش شده است. براســاس اين نتايج، از مجموع دانشجويان دختر 
7/2 درصد )11 نفر( خودکنترلي پايين داشــته اند، اين مقدار براي دانشجويان پسر برابر 
بــا 12/2 درصد )32 نفر( مي باشــد؛ بنابراين مي توان گفت ميزان خودکنترلي پســران 
پايين تر از دختران است. همچنين از مجموع دانشجويان دانشگاه تهران 8/5 درصد )17 
نفر( خودکنترلي پايين داشــته اند، اين مقدار براي دانشجويان دانشگاه عالمه برابر با 12 
درصد )26 نفر( بوده است؛ بنابراين ميزان خودکنترلي دانشجويان دانشگاه عالمه پايين تر 
از دانشــجويان دانشگاه تهران اســت. عالوه بر اين مي توان گفت که اکثريت دانشجويان 

خودکنترلي شان در حد متوسط بوده است.

جدول3:توزيعفراوانيودرصديمتغيرخودكنترليبرحسبجنسيتودانشگاه

دانشگاهجنسيت

عالمهطباطباييتهرانپسردختر

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادسطحمتغير

ي
ترل

كن
ود
خ

2013/2269/93015/0167/4باال

12179/620577/915376/517480/6متوسط

117/23212/2178/52612/0پايين

152100/0263100/0200100/0216100/0جمعكل

در جدول 4 توزيع فراواني و درصدي متغير وابســته )مصرف مواد و الکل( بر حسب 
جنسيت دانشجويان به تفکيك هر گويه گزارش شده است. همان طور که مشاهده مي شود 
درصد دانشــجويان دختر که حداقل يك بار مصرف »ســيگار«، »قليــان«، »مواد مخدر«، 
»مشــروبات الکلي« و »روانگردان« داشــته اند، به ترتيب برابر با 5/3، 11/8، 1/3، 4/6 و 2 
درصد بوده است؛ مقدار حداقل يك بار مصرف اين مواد براي دانشجويان پسر نيز به ترتيب 
برابر با 6/5، 9/5، 4/6، 7/6 و 4 درصد مي باشد. مصرف بيش از 10 بار اين مواد به ترتيب 
بــراي دختران برابر با 2/6، 4/6، 1/3، 1/3 و 0/7 درصد و براي پســران به ترتيب برابر با 
17/1، 5/3، 1/9، 7/2 و 0/8 درصد بوده اســت. بنابراين مي توان گفت که مصرف مواد و 

تأثير ميزان خودكنترلي بر ارتكاب جرم در ...
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الکل در بين دانشــجويان پسر به نسبت شايع تر از دختران است. جهت مشاهده اطالعات 
دقيق تر به جدول زير مراجعه شود.

جدول4:توزيعفراوانيودرصديمصرفموادوالکلدانشجويانبرحسبجنسيت

جنسيتگويهمتغير

بار
10
از
ش

بي

بار
8
-1
0

بار
5
-7

بار
2
-4

بار
1

گز
كلهر

ان
رد
انگ
رو
و
کل

،ال
واد

فم
صر

م

در طول 30 روز گذشته 
ســيگار  که  پيش آمده 

کشيده ام.

دختر
42198128152تعداد

2/61/30/75/95/384/2100/0درصد

پسر
4511151917156263تعداد

17/14/25/77/26/559/3100/0درصد

در طي 30 روز گذشته 
پيش آمــده کــه قليان 

کشيده ام.

دختر
7311118112152تعداد

4/62/00/77/211/873/7100/0درصد

پسر
149102625179263تعداد

5/33/43/89/99/568/1100/0درصد

تا به حال پيش آمده که 
مــواد مخــدر )ترياک، 
هروئين، حشــيش و...( 

مصرف کرده باشم.

دختر
20142143152تعداد

1/30/00/72/61/394/1100/0درصد

پسر
5381012225263تعداد

1/91/13/03/84/685/6100/0درصد

تا به حال پيش آمده که 
مشروبات الکلي )شراب، 
آبجو، ويسکي، ودکا و...( 

مصرف کرده باشم.

دختر
20097134152تعداد

1/30/00/05/94/688/2100/0درصد

پسر
1911131320187263تعداد

7/24/24/94/97/671/1100/0درصد

تــا به حــال پيش آمده 
که روانگــردان )اکس، 
و...(  کــراک  شيشــه، 

مصرف کرده باشم.

دختر
10013147152تعداد

0/70/00/00/72/096/7100/0درصد

پسر
22821248263تعداد

0/80/83/00/80/494/3100/0درصد
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همچنين به منظور مقايسه ميانگين مصرف مواد و الکل دانشجويان بر حسب جنسيت، 
از آزمون تي دونمونه اي مستقل استفاده شده است که نتايج آن در جدول 5 گزارش شده 
است. براساس يافته هاي جدول فوق، ميانگين مصرف مواد و الکل دانشجويان دختر برابر 
با 7/47 و مقدار اين آماره براي دانشجويان پسر برابر با 9/80 مي باشد. يافته هاي به دست 
 )s = 0/001( آمده حاکي از آن است آماره تي برابر با 5/048- و سطح معناداري حاصل
مطلوب مي باشــد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که بين مصرف مواد و الکل دانشجويان 
دختر و پســر تفاوت معني داري در ســطح اطمينان 99 درصد وجود دارد، به طوري که 

پسران دانشجو مصرف مواد و الکل بيشتري داشته اند. 

جدول5:نتايجآزمونتيدونمونهايمستقل
پيرامونمصرفموادوالکلدانشجويانبرحسبجنسيت

انحرافميانگينتعدادگروهها
معيار

خطاي
معيار
ميانگين

آزمونلِِون
tمعناداري

Fمعناداري

جنسيت
1527/473/680/30دختران

36/080/001-5/0480/001
2639/805/690/35پسران

مدلمعادالتساختاري
مدل يابي معادالت ساختاري، تکنيك تحليل چندمتغيري بسيارکلي و نيرومند از خانواده 
رگرســيون چندمتغيري اســت که به پژوهشــگر امکان مي دهد مجموعه اي از معادالت 
رگرسيون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد. مدل سازي معادالت ساختاري به لحاظ 
روش شــناختي از دقت بااليي برخوردار است زيرا با متغير هاي پنهان به عنوان سازه هايي 
برخورد مي کند که در سنجش آنها خطا وجود دارد و به لحاظ کاربردي به واقعيت زندگي 
اجتماعي نزديك مي شــود، چرا که در فضايي چندمتغيره امکان تحليل داده ها را فراهم 
مي آورد )هومن، 1390(. اين مدل را مي توان با اســتفاده از نرم افزار ليزرل تحليل کرد و 
برازش آن را براي جامعه اي که نمونه از آن استخراج شده آزمود. شکل 2 مدل معادالت 
ساختاري تحقيق را نشان مي دهد. در ادامه شاخص هاي تعيين برازش مدل کلي پژوهش 

ارائه شده است:

تأثير ميزان خودكنترلي بر ارتكاب جرم در ...
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جدول6:شاخصهايبرازشمدلكليمعادالتساختاريپژوهش

ميزانكفايتبرازشنامشاخص

1/95نسبت خي دو )X2( به درجه آزادي 

0/075ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريبي 

0/91شاخص نرم شده برازش 

0/93شاخص برازش تطبيقي 

0/92شاخص نيکويي برازش 

0/90شاخص نيکويي برازش تعديل شده 

همان طور که در جدول فوق آمده اســت، شــاخص هاي تعيين برازش حاکي از اين 
هستند که مدل معادالت ساختاري مربوط به مؤلفه هاي متغير خودکنترلي به عنوان متغير 
مستقل و متغير مصرف مواد و الکل به عنوان متغير وابسته برازش مطلوبي با داده هاي کلي 
پژوهش داشته است. يکي از شاخص هاي بررسي برازش مدل اين است که نسبت خي دو 
به درجه آزادي کمتر از 2 باشــد؛ اما در مدل هــاي مربوط به نمونه هاي بزرگ ـ به دليل 
حساس بودن مقدار خي دو به حجم نمونهـ  معموالً اين نسبت باالتر از 2 به دست مي آيد، 
در اين موارد ســاير شــاخص هاي تعيين برازش بررسي مي شوند. يعني اگر شاخص هاي 
نرم شــده برازش، برازش تطبيقي، نيکويي برازش و نيکويي برازش تعديل شده بيشتر از 
0/8 باشند و ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريبي کمتر از 0/1 باشد حاکي از برازش 
مطلوب مدل با داده ها خواهد بود. بر اساس مالک هاي مذکور که در جدول فوق مندرج 
مي باشند، تمامي شاخص ها در حد مطلوب گزارش شده اند و مدل با داده ها برازش خوبي 

دارد و بيانگر اين است که رابطه خطي بين متغيرها و سازه هاي مکنون وجود دارد.
با توجه به ضرايب اثر )بتا β استاندارد( در مدل فوق، تمام مؤلفه هاي متغير خودکنترلي 
به جز مؤلفه »ابراز خشــم« تأثير معناداري بر مصرف مواد و الکل دانشــجويان داشته اند. 
به ترتيب اهميت مؤلفه هاي »راحت طلبي«، »جســمانيت«، »خودمحوري«، »خطرپذيري« و 
»شــتاب زدگي« با ضرايب بتا 0/21، 0/19، 0/15، 0/12 و 0/11 درصد بر مصرف مواد و 
الکل دانشــجويان تأثيرگذار بوده اند. در ميــان مؤلفه هاي پنج گانه »مصرف مواد و الکل«، 
مؤلفه »مصرف الکل« بيشترين همبستگي را با اين متغير داشته است و پس از آن به ترتيب 

»مواد مخدر«، »روانگردان« و »قليان« و »سيگار« با اين متغير همبستگي داشته اند.
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0/49عمل ناگهانی و بی مقدمه

0/42عدم فکر و تالش برای آينده

0/34لذت طلبی فوری

0/58توجه صرف به آينده نزديك

شتابزدگی

0/73
0/76
0/81
0/65

0/53آزمون خود با کارهای خطرناک

0/27انجام کارهای خطرناک به خاطر هيجان

0/22لذت بردن از کارهای دردسرساز

0/41ترجيح ماجراجويی هيجان به امنیت

خطرپذيری

0/69
0/85
0/88
0/77

0/66توجه بيش از اندازه به خود

0/42توجه نکردن به ديگران

0/32همدردی نکردن با ديگران

0/53درخواست های خودخواهانه

خودمحوری

0/58
0/76
0/83
0/69

0/32انجام ندادن کارهای سخت

0/31دست کشيدن از کارهای سخت

0/53لذت بردن از کارهای ساده

0/44تنفر از کارهای فکری

راحتطلبی

0/82
0/83
0/69
0/75

0/63زود از کوره در رفتن

0/38آسيب رساندن به ديگران

0/44عصبانيت همراه با خشونت

0/47حساسيت موقع اختالف نظر با ديگران

ابرازخشم

0/61
0/79
0/75
0/73

0/48ترجيح کار جسمی به کار فکری

0/69ترجيح هيجان به تفکر کردن

0/58ترجيح مشغوليت به تفکر کردن

0/95پرانرژی تر بودن از همساالن

جسمانيت

0/72
0/55
0/65
0/22

مصرفموادوالکل

0/11**

0/21**

0/12**

0/19**

0/15**

0/03**

سيگار 0/48

قليان 0/49

مواد 0/25

روانگردان 0/38

الکل 0/16

0/72
0/72

0/76
0/92

0/86

شکل2:مدلمعادالتساختاریعواملموثربرمصرفموادوالکل

تأثير ميزان خودكنترلي بر ارتكاب جرم در ...
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نتيجهگيري
پژوهش حاضر تأثير ميزان خودکنترلي به عنوان يك عامل دروني بر ميزان مصرف مواد و 
الکل به عنوان نمونه اي از رفتار هاي انحرافي شــايع در ميان دانشجويان مورد بررسي قرار 
گرفت. نتايج اين پژوهش نشــان داد ميزان خودکنترلي دانشجويان در حد متوسط بوده 
است. شايع ترين مواد مصرفي نيز، در بين دانشجويان پسر »سيگار« و بين دختران »قليان« 
بوده اســت. نتايج آزمون تي نشــان داد که بين دختران و پسران از حيث مصرف مواد و 
الکل تفاوت معناداري وجود دارد، به طوري که مصرف مواد و الکل در بين دانشجويان پسر 
بيشــتر از دختران است. نتايج مدل معادالت ساختاري نيز نشان داد که تمام مؤلفه هاي 
خودکنترلي، به جز مؤلفه »ابزار خشم«، تأثير معناداري بر مصرف مواد و الکل دانشجويان 
داشــته اند؛ به ترتيب اهميت مؤلفه هــاي »راحت طلبي«، »جســمانيت«، »خودمحوري«، 
»خطرپذيري« و »شتاب زدگي« بر مصرف مواد و الکل دانشجويان تأثيرگذار بوده اند. بنابراين 
مي تــوان نتيجه گرفت که خودکنترلي يکي از عوامل مهم و مؤثر، تبيين کننده  مســئله 

مصرف مواد و الکل دانشجويان است. 
براســاس مفروضات نظريه عمومي جرم، ارتکاب به جرم و انحراف بســتگي به سطح 
خودکنترلي افراد دارد؛ به طوري که هر چه قدر سطح خودکنترلي افراد پايين تر باشد تمايل 
به ارتکاب جرم بيشــتر اســت و بالعکس. نکته مهم اينکه مصرف مواد و الکل تنها پيامد 
منفي خودکنترلي پايين افراد نيســت بلکه در جريان زندگي اين افراد و در موقعيت هاي 
مختلف به شکل هاي متفاوت تر و احتماالً جدي تر و خطرناک تر رفتار هاي انحرافي متجلي 
خواهد شــد. از آنجا  که شــيوع اين گونه رفتارها صرفاً تبعات فردي نداشته و پيامد هاي 
آن دامن گير کل جامعه است، پيشنهاد شده است که به نقش خانواده به عنوان يك متغير 
تعيين کننده در افزايش خودکنترلي فرزندان و به تبع آن کاهش رفتار هاي انحرافي به طور 
عام و مصرف مواد و الکل به طور خاص توجه ويژه اي شود. منشأ خودکنترلي ضعيف را بايد 
در خانــواده و ناکارآمدي جامعه پذيري فرد در دوران کودکي يافت، خواه پيوند اجتماعي 
قوي يا ضعيف باشد. بنابراين، هرگاه تمام امور ديگر مساوي باشد، خودکنترلِي پايين به طور 
مثبت و معني دار، انواع رفتار هاي انحرافي و مجرمانه را پيش بيني مي کند« )پوالکاوسکي، 
1994: 62(. فقدان خودکنترلي و نقش خانواده در عدم تکامل آن، بدان معنا نيست که 
فرد حتماً انحراف پيدا خواهد کرد، بلکه، اين امر شرايطي را به وجود مي آورد که زمينه را 

براي بزهکاري مساعد مي کند )گرسميك، 1993 و آرنکلو و همکاران، 1993(. 
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عالوه بر اين نتايج اين پژوهش نشــان داد که مسئله مصرف مواد و الکل يك مسئله 
جنسيتي است. به اين معنا که جنسيت در تبيين مصرف مواد و الکل و ميزان آن تأثيرگذار 
بوده اســت به طوري که دانشجويان پســر به طور معناداري مصرف مواد و الکل بيشتري 
نســبت به دختران داشته اند. جامعه شناســان حوزه انحرافات، روان پزشکان حوزه باليني 
و همه گيرشناســي از ديرباز به بررسي تأثير جنسيت بر ميزان ارتکاب رفتار هاي انحرافي، 
اختالالت رواني و اختالالت سوء مصرف مواد عالقه نشان داده اند. چنين عالقه اي تعجب آور 
نيست، چرا که به ندرت مي توان اختاللي پيدا کرد که جنسيت بر ميزان خطر بروز آن تأثير 
نداشته باشــد. اکثريت قريب به اتفاق پژوهش هاي مربوط به اختالالت همه گيرشناختي 
رواني و انحرافات که در طول 20 سال گذشته در اياالت متحده و ديگر نقاط جهان انجام 
گرفته اند، به اين نتيجه رســيده اند که زنان به ميزان بســيار بيشتري در معرض ابتال به 
اختالالت معطوف به درون )خود شــخص( و مردان به ميزان بســيار بيشتري در معرض 
گرفتار شــدن به اختالالت معطوف به بيرون )جامعه( هستند. اين نتيجه کاماًل هماهنگ 
با يافته هاي پژوهش حاضر است. چون ميزان ارتکاب رفتار هاي انحرافي در زنان و مردان 
متفــاوت بوده و ميزان رفتار هاي انحرافي مردان به نحو معناداري باالتر از زنان به دســت 
آمده اســت. تبيين هاي فرهنگي و اجتماعي درباره تفاوت هاي جنسيتي و رفتار انحرافي 
بر اين فرض اســتوار اســت که فرهنگ منبع اصلي بروز چنين تفاوت هايي است. به اين 
ترتيــب که رفتار افراد از طريق فرايند هاي اجتماعي جهت انطباق با انتظاراتي که از هر 
جنس مي رود، شکل مي گيرد. بنابراين تفاوت هاي جنسيتي را مي توان از طريق دستکاري 
فرايند هاي اجتماعي ايجاد کرد. به عبارت ديگر، تفاوت هاي جنسيتي نتيجه سازگاري هاي 

متفاوت در روبرو شدن با مشکالت در طول تاريخ است.

تأثير ميزان خودكنترلي بر ارتكاب جرم در ...
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