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پژوهش حاضر با تمرکز بر دو جرم معیّن ،به بررسي تأثير ميزان خودكنترلي بر ميزان مصرف
مواد و الكل در ميان دانشجويان پرداخته است .براي دستيابي به اين هدف ابتدا با روش نمونهگيري
تصادفي ســاده ،دانشــگاههاي تهران و عالمه طباطبايي از بين دانشگاههاي سراسري شهر تهران
انتخاب و در مرحله بعد ،تعداد  416نفر از دانشــجويان اين دانشــگاهها بهصورت در دســترس
بهعنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامههاي مورد نظر براي آنها اجرا شد .بهمنظور تحليل دادهها
از نرمافزارهاي اس.پی.اس.اس و لیزرل استفاده شد .نتايج تحليل عاملي تأييدي نشان داد كه مقياس
خودكنترلي از شش عامل اشباع شده است و مدل نظري ساختار عاملي با دادههاي پژوهش برازش
قابل قبولي نشــان داده است .نتايج همچنين نشان داد كه خودكنترلي دانشجويان در حد متوسط
بوده است .شايعترين 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 ،بهطوريكه مصرف مواد و الكل در بين دانشــجويان پسر بيشتر از دختران
اســت .در نهايت مدل معادالت ساختاري نشــان داد كه تمام مؤلفههاي خودكنترلي پايين ،بهجز
مؤلفه «ابراز خشــم» ،ميتوانند تغييرات مصرف مواد و الكل دانشــجويان را تبيين كنند؛ بنابراين
خودكنترلي يكي از عوامل مهم و مؤثر ،تبيينكنندهمسئله مصرف مواد و الكل دانشجويان است.
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مقدمه

ماهيت پيچيده مســائل اجتماعی ايجاب میکند تا در برخورد و شناخت آنها ،با تکميل
نظريات موجود و با اتکاء به يافتههای نوين ،دايره شناخت خود را گسترش دهيم .شناخت

و درک درست از وضعیت روابط اجتماعي میتواند به ما در درک بهتر علل رفتارهای که
جرم محســوب میشوند ،یاری رساند .افزایش نگرانیهای عمومی درباره مسائل مختلف

اجتماعی از اینرو که خسارت و صدمات وارده بر پیکره جامعه روند رو به افزایشی یافته
و هم از آن جهت که گاهی مقابله با آن نیز روز بهروز دشــوارتر و پیچیدهتر میشــود،

شناخت علمی و دقیق مسائل اجتماعی را ضروری میسازد.

ارتکاب جرم ،از جمله پدیدههایی است که همه جوامع انسانی از دیرباز با آن مواجه

94

بوده و کمابیش مشــکالت و مسائلِ ناشی از آن را تجربهکردهاند .شناخت دقیق و علمی
این پدیده ،با تکميل نظريات موجود و با اتکاء به يافتههای نوين ،اقدامی ضروری اســت

که میتواند تصویری درست از وضعیت موجود ارائه کند و از طریق شناسایی عواملی که

بر شــکلگیریِ جرائم مؤثر است ،به ما درجهت مقابله با آن یاری رساند .بنا بر تشخیص
اولویت ،تمرکز این مطالعه بر دو نمونه از مهمترین جرائم و انحرافات اجتماعیِ دانشجویان

یعنی مصرف مواد و الکل بوده است.

مصــرف «الــكل و ديگر مواد »1در حال حاضر يكي از معضــات مهم اجتماعي عصر

حاضر اســت كه گسترش جهاني پيدا كرده اســت و هر روز بر شمار قربانيان آن افزوده
ميشــود و عوارض آن شامل اختالالت رواني ،جسماني ،خانوادگي ،فرهنگي ،اقتصادي و

اجتماعي همه مرزهاي فرهنگي و اجتماعي را در مينوردد و سالمت بشر را مورد تهديد

قرار ميدهد .آمارهاي جهاني نشــان ميدهد كه عليرغم تمامي فعاليتهاي آگاهسازي،
پيشــگيري ،درمان و توانبخشي ،گستره استفاده از مواد رو بهافزايش است .در حدي كه

امنيت سياسي اقتصادي و اجتماعي بسياري از كشورهاي جهان را بهخطر انداخته است
(جزايري .)1381 ،در اين ميان آسيبپذيرترين گروه جوانان هستند (سراجزاده و فيضي،

 )1386و تمايل به آســيبها و در واقع آســيبپذيري اجتماعي با اقتضائات سن جواني

بيشــتر سازگار است .طبق گزارش ســتاد مبارزه با مواد مخدر ( )1386باالترين ميزان
سوءمصرف مواد در دامنه سني  21-27سال مشاهده ميشود.

)1. Alcohol and Other Drugs (AOD

تأثير ميزان خودكنترلي بر ارتکاب جرم در ...

مطالعات همهگيرشناسي 1حاكي از وجود سوءمصرف فراوان مواد در بين دانشجويان

ال گزارش شده است كه در اياالتمتحده  85/2درصد دانشجويان
برخيكشورهاســت؛ مث ً
الــكل 39/8 ،درصد ســيگار 26/4 ،درصد ماري جوانــا 5/2 ،درصد كوكائين 4/9 ،درصد
مواد توهــمزا و  4/9درصد آمفتامين مصرف ميكنند (ســرگلزايي و همكاران.)1382 ،

كرد ميرزا و همكاران ( )1382در پژوهشــي كه بر روي دانشجويان رشتههاي مختلف در
سطح دانشــگاههاي تهران بهانجام رساندهاند به اين نتيجه دست يافتند كه  16/3درصد

دانشــجويان رشتههاي هنر 8/85 ،درصد دانشجويان رشــتههاي علوم انساني 6 ،درصد

دانشــجويان فني و مهندسي و  5درصد دانشجويان رشت ه پزشكي به مصرف مواد اذعان
دارند .همچنين بوالهري و همكاران ( )1385شيوع مصرف سيگار ،قليان ،مشروبات الكلي،
حشيش ،قرصهاي اكس ،ترياك ،هرويين ،كراك و شيشه را در ميان دانشجويان دانشگاه
تهران بهترتيب  0/2 ،2/3 ،0/7 ،2/2 ،17 ،39/9 ،24/2و  0/7درصد گزارش كردهاند.

بديهي اســت كه شــناخت واقعگرايانه از اين مسئله اجتماعي ضروري است و در صورتي

كه برنامههاي كاهش مصرف مواد و الكل 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
الكل صرفاً مقابلهاي باشــد ،هيچ موفقيتي در اين عرصه حاصل نخواهد شد (عليوردينيا،

 .)1385بدين لحاظ بررســي علمي و روشــمند اين مسئله ميتواند كمكي به درك اين
پديده باشد .بر اين اساس در اين پژوهش با تكيه بر مفروضات نظريه عمومي جرم ،كه از

جديدترين نظريهها در حوزه جرمشناســي است ،بهتبيين مسئله مصرف مواد و الكل در
ميان دانشــجويان پرداخته شده است .پژوهشگران اين حوزه در خارج از كشور طي دهه

اخير در تحقيقات متعدد به نظريه عمومي جرم توجه روزافزوني داشــتهاند .در ايران نيز
طي چند سال اخير برخي محققان در تحقيقات خود از اين نظريه بهره بردهاند .بنابراين

مسئله اصلي اين پژوهش بررسي تأثير ميزان خودكنترلي بر ميزان مصرف مواد و الكل در
ميان دانشجويان بوده است .در همين راستا فرضيه تحقيق را ميتوان اينگونه عنوان كرد

كه خودكنترلي و مؤلفههاي آن بر ميزان مصرف مواد و الكل در دانشجويان تأثير دارد.
واكاوي پيشينه پژوهش

بررسي پژوهشهاي داخلي نشان ميدهد كه در رابطه با سوء مصرف مواد و الكل مطالعات
1. Epidemiology
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متعددي انجام شده است كه هر كدام جوانبي از اين پديده را مورد بررسي قرار دادهاند.

اغلب اين تحقيقات با رويكردهاي پزشكي و برخي نيز با رويكردهاي جامعهشناسي انجام
يافتهاند ولي بهواســطه فقدان يك برنامه ملي اســتراتژيك و راهبردي بلندمدت جهت

مبارزه با مصرف مواد و الكل در كشور ،اين مطالعات اغلب پراكنده ،سليقهاي و موردي و

فاقد اهداف معطوف به تدوين برنامههاي پ ِيشگيري بودهاند (محسنيتبريزي و همكاران،

 .)1389در ادامه به برخي از پژوهشهايي كه در اين خصوص در ميان دانشجويان بهانجام
رسيده است اشاره ميشود:

مقصودي (« )1384شــيوع مصرف مواد مخدر و مواد الكلي در بين دانشجويان پسر

دانشــگاه گيالن و عوامل اجتماعي مؤثر بر آنها» را مورد بررسي قرار داده است .براساس
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يافتهها ،مواد مخدر و الكل بهترتيب توسط  12و  24درصد از دانشجويان حداقل يكبار

مصرف شــده است .سراجزاده و فيضي ( )1386در پژوهشي بهبررسي مصرف مواد مخدر

و مشروبات الكلي در بين دانشجويان دانشگاههاي دولتي پرداختهاند .اطالعات مورد نظر
تحقيق از طريق پژوهش پيمايشــي و با اســتفاده از تكنيك خودگزارشــي با يك نمونه

 2531نفري از دانشجويان دختر و پسر  21دانشگاه دولتي سراسر كشور جمعآوري شده
اســت .يافتهها نشان ميدهد  60درصد دانشجويان ترياك و حدود  20درصد حشيش و

هروييــن را از نزديك ديدهاند ،درحاليكه مواد مخدر جديد را حدود  5درصد و كمتر از
نزديك ديدهاند .مصرف حداقل يكبار مشــروبات الكلي و ترياك در طول عمر بهترتيب

 20و  10درصد بوده است.

محمدخاني ( )1386در مطالعهاي توانايي مدل تلفيقي مصرف مواد را در پيشبيني

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 مجموعهاي از عوامل محيطي

و فردي در تعامل با آســيبپذيريهاي روانشناختي از قبيل خودپنداره ضعيف ،فقدان
مهارتهاي اجتماعي و جرأتمندي و مهارتهاي خودكنترلي بودهاست.

شمس عليزاده و همكاران ( )1387بهبررسي «شيوع مصرف مواد در دانشجويان علوم

پزشكي كردســتان» در سال تحصيلي  1385-86پرداختهاند .اين مطالعه كه با استفاده
از روش سرشــماري صورت گرفته است ،نشان ميدهد كه سابقه مصرف يكبار يا بيشتر

در طي عمر در مورد الكل  17/1درصد ،حشيش  7/4درصد ،ترياك  4/8درصد ،هروئين

 0/7درصد ،اكســتازي  0/1درصد و ساير مواد  0/2درصد بوده است .سهرابي و همكاران

تأثير ميزان خودكنترلي بر ارتکاب جرم در ...

( )1388در مقالهاي بهبررســي مصرف مواد در دانشــجويان دانشگاههاي دولتي در سال

تحصيلي  1385-86پرداختهاند .نتايج اين مطالعه پيمايشــي نشان ميدهد كه ،نسبت
دانشجوياني كه حداقل يكبار در طول عمر قليان ،سيگار ،مشروبات الكلي و ترياك مصرف

كردهاند ،بهترتيب  13 ،20 ،30و  1/8درصد و نسبت مصرف در  12ماه گذشته ،بهترتيب

 10 ،13/9 ،20/7و  1/5درصد بوده است.

خداياريفرد و همكاران ( )1388در پژوهشــي به «بررســي رابطــه نگرش ديني و

خودكنترلــي با گرايــش به مصرف مواد در دانشــجويان» پرداختهاند .نمونه اين تحقيق

متشكل از  386دانشجوي پسر دانشگاه تهران بوده است كه با روش نمونهگيري تصادفي
طبقهاي انتخاب شده بودند .نتايج حاصل از تحليل كوواريانس چندمتغيري نشان داده كه

بين سطح دينداري فرد و گرايش به مصرف مواد رابطه منفي معنادار و بين خودكنترلي
پايين و گرايش به مصرف مواد رابطه مثبت معنادار وجود داشته است .نتايج اين پژوهش

همچنين نشــان داده است كه دانشجويان مستعد سوءمصرف مواد نسبت به دانشجويان
غيرمستعد ســوءمصرف مواد خودكنترلي پايينتري دارند .بشيريان و همكاران ()1391

نيز در پژوهشي با يك نمونه  650نفري از دانش آموزان پسر شهر همدان بهبررسي رابطه

خودكنترلي با تمايل نوجوانان به مصرف مواد مخدر پرداختهاند .نتايج اين پژوهش مؤيد
اين بود كه رابطه معنيدار بين خودكنترلي با ســابقه مصرف مواد و قصد مصرف مواد و

نگرش نسبت به مواد مخدر وجود دارد .در نتيجه نهايي اين تحقيق خودكنترلي بهعنوان
عامل كليدي در گرايش به مصرف مواد شناخته شده است.

عليوردينيا و همكاران ( )1392در پژوهشي پيمايشي با نمونه  530نفري از دانشجويان

بهبررسي تأثير خودكنترلي و پيوند اجتماعي بر نگرش دانشجويان نسبت به مصرف الكل

پرداختهاند .يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد كه حدود نيمي از نمونه اين تحقيق داراي

نگرش منفي و نيمي ديگر داراي نگرش مثبت و ميانه نسبت به الكل بودهاند .نتايج تحقيق

نيز حاكي از رابطه مستقيم و معنادار متغير خودكنترلي و متغيرهاي باور و التزام تحصيلي
با نگرش نسبت به مصرف الكل بوده است .عليوردينيا و همتي ( )1392تحقيقي با عنوان

«تحليل اجتماعي گرايش به مصرف مشــروبات الكلي در ميان دانشجويان دانشكده علوم

اجتماعي دانشگاه تهران» انجام دادهاند .در اين تحقيق پيمايشي  400نفر از دانشجويان
دانشــكده علوم اجتماعي دانشــگاه تهران بهروش نمونهگيري تصادفي طبقهاي متناسب

انتخاب شدهاند .چارچوب نظري تحقيق عبارت از نظريات برچسبزني ،نظريه خودكنترلي،
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نظريه فشــار عمومي و نظريه پيوند اجتماعي بوده اســت .دادههاي توصيفي اين تحقيق

نشان ميدهد كه در تمامي ابعاد مختلف متغير گرايش به الكل ،ميان دانشجويان دختر
و پســر تفاوت معنادار وجود داشته است؛ بهعبارتي در تمامي ابعاد (شناختي ،رفتاري و
عاطفي) مردان گرايش بيشتري به مصرف مواد مشروبات الكلي داشتهاند .بر اساس تحليل

دادههاي اين پژوهش متغيرهاي خودكنترلي ،پيوستگي به مذهب ،پيوستگي تحصيلي و

برچسب رسمي داراي تأثير معناداري بر گرايش به مصرف الكل بودهاند.

صرامي و همكاران ( )1392در پژوهشي ،تحقيقات شيوعشناسي مصرف مواد در بين

دانشجويان دانشگاههاي ايران طي دو دهه اخير را مورد بررسي قرار دادهاند .براساس نتايج

اين تحقيق مصرف مواد طي دو دهه اخير در برخي مواد با شيب نسبتاً ثابتي پيش رفته
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است .همچنين نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه پس از سيگار و قليان ،بيشترين ماده
مصرفي در بين دانشــجويان الكل است و پس از آن بهترتيب ترياك ،حشيش ،هروئين و
ساير مواد در رتبههاي بعدي قرار ميگيرند.

براســاس پژوهشهاي متعدد در دانشگاههاي كشورهاي صنعتي ،دانشجويان به انحاء

مختلف تجربه انواع مواد و الكل را داشتهاند .الكل اولين و بيشترين ماده مصرفي در ميان

دانشجويان است كه تقريباً  44درصد دانشجويان از آن استفاده كردهاند .ماريجوانا دومين
ماده مصرفي دانشجويان آمريكاست كه تقريباً  28تا  34درصد سابقه مصرف آن را داشتهاند

و وابستگي دانشجويان به توهمزاها  7/4درصد ،آمفتامين  7/1درصد ،كوكائين  5/4درصد و

به اكستازي  4/4درصد بهترتيب در مراتب بعدي قرار ميگيرد (طارميان و دیگران.)1386 ،

در ميان تحقيقات خارجي مرتبط با مســئله مصرف مواد و الكل و ســاير انحرافات

در ميان جوانان ،پژوهشهاي بســياري نيز از نظريه عمومي جرم گاتفردسون و هيرشي
حمايت كردهاند (نگاه كنيد به :آرن ِكل ِو 1و ديگران1993 ،؛ برونفيلد و سورنسن1993 ،2؛

النگشــور و تورن ِر1998 ،3؛ پوالكاوسكي1994 ،4؛ وود 5و ديگران 1993 ،و گراسميك

6

و ديگران .)1993 ،تحقيقات صورت گرفته با اســتفاده از مقياس طراحيشــده توســط
1. Arneklev
2. Brownfield & Sorenson
3. Longshore & Turner
4. Polakowski
5. Wood
6. Grasmick

تأثير ميزان خودكنترلي بر ارتکاب جرم در ...

گرســميك )1993( 1نشان ميدهد رابطه معكوســي بين خودكنترلي و اعمال مجرمانه
وجود دارد .گراسميك دريافت كه خودكنترلي ضعيف با قانون شكني رابطه دارد .آرنكلو

و همكارانش ( )1993نيز دريافتنــد خودكنترلي و رفتار انحرافي رابطه دارند .همچنين

پيكرو و تيبِتس ،)1996( 2قدرت پيشبينيكنندگي خودكنترلي را بر روي بيش از 650

دانشــجو آزمون كردند و نتيجه اين بود كه اين آزمون شــواهدي محكمي را براي تأييد

رابطه بين رفتار جنايي و خودكنترلي پيدا كرد.

در فراتحليلي كه پرات و كالن )2000( 3انجام دادند ،دريافتندكه از ميان  21بررسي

تجربي ،خودکنترلــیِ ضعيف ،اندازه تأثير  26درصد را دارد و اين اندازه تأثير ،صرفنظر

از مقياسهاي متفاوت ســنجش خودكنترلي و اعمال ساير متغيرهاي كنترلي ،همچنان
معنادار باقي مانده است .از اينرو ،آنان ادعا كردند كه خودكنترلي ضعيف ،يكي از قويترين

همبســتههاي جرم است (پرات و كالن .)2000 ،همچنين ساسمن 4و همكاران (2003؛
بهنقــل از خداياريفرد و ديگران )1388 ،در پژوهش خود كه با يك نمونه  1050نفري
انجام گرفت نشان دادند كه بين مصرف سيگار ،الكل ،ماري جوانا و ديگر مواد با خودكنترلي

پايين رابطه مثبت معنيدار وجود دارد .وازوني و كراســويت )2004( 5نيز با نمونهاي كه
شامل دانشآموزان مدرسههاي دولتي ميشد و داراي پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي پايين و

سكونت روستايي بودند و از درجه  7تا  12طبقهبندي شده بودند ،دريافتند كه خودكنترلي
بهطور ثابت پيشبينيكننده انحراف دختران و پسران بود.

چيونــگ و چيونــگ )2008( 6تحقيقي با عنوان «خودكنترلــي ،عوامل اجتماعي و

بزهكاري :آزمون نظريه عمومي جرم در ميان نوجوانان هنگكنگي» انجام دادند .هدف از
تحقيــق حاضر اين بود تا قدرت پيش بينيكنندگي نظريه خودكنترلي بر روي بزهكاري

در بافت جامعه چين مورد بررسي قرار گيرد .نمونه اين تحقيق شامل  1015از نوجوانان
مدارس متوســط هنگكنگ بودهاست .يكي از انواع بزهكاريهايي كه مد نظر محققان
اين تحقيق بوده است ،فراواني مصرف مواد الكل ميباشد كه نتايج حاكي از تأييد نظريه

خودكنترلي در تبيين مصرف مواد و الكل در بافت جامعه چين بوده است .در اين تحقيق
1. Grasmick
2. Piquero & Tibbetts
3. Pratt & Cullen
4. Sussman
5. Vazsonyi & Crosswhite
6. Cheung & Cheung

99

راهبرد فرهنگ /شماره بيست و ششم /تابستان 1393

همچنين ،رابطه بين خودكنترلي و عناصر پيوند اجتماعي ،همنشــيني افتراقي ،فشــار و

برچسب مورد آزمون قرار گرفت كه نتايج آزمونها نشان ميدهد ،خودكنترلي با همه اين

عوامل اجتماعي رابطه مســتقيم داشته است .نوجواناني كه خودكنترلي ضعيفي داشتند،

پيوندهاي اجتماعي ضعيفي نيز داشتند.

چيونگ )2010( 1تحقيقي تحت عنوان «فشــار ،خودكنترلي و تفاوت جنسيتي در

بزهكاري 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

خودكنترلي (گاتفردســون و هيرشــي) و متغير جنسيت مورد بررسي قرار گيرد .تعداد

 1015نوجوانان چيني بهعنوان جمعيت نمونه تحقيق انتخاب شــدند .مطابق با نظريه
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خودكنترلي در اين تحقيق ميزان خودكنترلي دختران بيشــتر از خودكنترلي پســران
بوده اســت .آن بخش از تحقيق كه مربوط به نقــش خودكنترلي در رابطه با بزهكاري

ميباشــد نشاندهنده اين است كه دختراني كه داراي خودكنترلي بااليي بودند ميزان

گرايش به رفتارهاي بزهكارانه و بالتبع مصرف الكل در آنها كمتر بوده است .در مقابل،

پسراني كه خودكنترلي ضعيفي داشتند گرايش شديديتري بهسمت رفتارهاي انحرافي

داشــتند .بنابراين آن بخش از نظريه خودكنترلي گاتفردسون و هيرشي مبني بر اينكه

خودكنترلي باال فرد را از ارتكاب جرم باز ميدارد ،در اين تحقيق مورد حمايت تجربي
قرار گرفت.

ورا و مون )2013( 2در تحقيقي با عنوان «آزمون تجربي نظريه خودكنترلي پايين در

ميان جوانان اسپانيايي» در صدد بوده است تا با استفاده از نظريه خودكنترلي گاتفردسون

و هيرشي به انواعي از رفتارهاي بزهكارانه در بين جوانان اسپانيايي بپردازد .بدين منظور

تعداد  277نوجوان دبيرســتاني بهعنوان جمعيت نمونه انتخاب شــدند .نتايج مربوط به

ايــن تحقيق بيانگر اين اســت كه خودكنترلي پايين اثر معنــاداري بر روي انواع متنوع

رفتارهاي بزهكارانه ـ ازجمله الكليســم و مصرف مواد ـ داشته است .بنابراين نتيجه اين
تحقيق موافق با پيشبينيهاي نظريه خودكنترلي گاتفردسون و هيرشي است مبني بر

اينكه هر قدر خودكنترلي در فرد ضعيفتر گردد ،فرد در رفتارهاي بزهكارانه بيشــتري

درگير ميشود.

1. Cheung
2. Vera & Moon

تأثير ميزان خودكنترلي بر ارتکاب جرم در ...

چهارچوب نظري

چهارچوب نظري پژوهش حاضر بهطور مشخص نظريه خودكنترلي يا نظريه عمومي جرم

1

گاتفردسون و هيرشي ميباشد .در اين نظريه كه تراويس هيرشي و ميشل گاتفردسون در

ســال  1990در تعديل و بازسازي نظريه كنترل اجتماعي هيرشي مطرح كردند ،مفاهيم

ت اجتماعي ،روانشناختي ،فعاليت روزمره و نظريههاي
نظريه كنترل با ديدگاههاي زيســ 
انتخاب عقالني تركيب ميشود (سيگل )294 :2001 ،2و از اين جهت نظريه خودكنترلي در

مقايسه با نظريه كنترل اجتماعي (پيوند) هيرشي ،ديدگاهي كاملتر است (وِلش.)1389 ،3

اين نظريهپردازان ادعا ميكنندكه خودكنترلي ،نظريهاي عمومي است كه همه جرائم را در
همه زمانها تبيين ميكند (گاتفردســون و هيرشي 89 :1990،و ولد .)1380،اين نظريه
مستقل از فرهنگ است و با توجه به اين نظريه ميتوان رفتارهاي انحرافي يا مجرمانه را در

تمامي فرهنگها يا گروههاي قوميتي و نژادي پيشبيني كرد (ويليامز و مكشين.)1391 ،

گاتفردســون و هيرشــي از نظريه قبلي هيرشــي مبني بر اينكه تداوم پيوندهاي

اجتماعي ،مانع از رفتار انحرافي ميشــود ،فاصله گرفته و اين باور را مطرح كردند كه

خودكنترلي ،كه در ســالهاي نخســت زندگي ،دروني ميشــود ،مشخص ميكند كه
چه افرادي مرتكب جرم خواهند شــد (گراســميك .)7 :1993 ،كودكاني كه مشكالت

رفتــاري دارند ،معموالً بــه بزهكاران نوجوان و در نهايت به بزرگســاالن مجرم تبديل
ميشــوند .از آنجاكه مسير جرم يا دور شدن از آن ،از اوايل زندگي شروع ميشود ،اين

عقيده را مطرح كردند كه ســطح خودكنترلي ،به كيفيت تربيت كودك توسط والدين
در ســالهاي نخست كودكي بســتگي دارد .بهعبارت ديگر ،اين نظريه ،بيانگر آن است

كه تربيت والدين ،مهمترين عامل تعيينكننده ســطح خودكنترلي است .در صورتيكه

كودكي با سوءاســتفاده يا غفلت تربيت شود ،معموالً تكانهاي غيرحساس ،جسماني (و

نه ذهني) ،خطرپذير ،كوتهنگر و كمصحبت شــده و معموالً مرتكب رفتارهاي مجرمانه
مذكور خواهد شد (وِلش .)1389 ،از نظر گاتفردسون و هيرشي ،تمايل به ارتكاب جرم،

بســتگي به ســطح خودكنترلي دارد؛ بهطوري كه خودكنترلي پايين ،احتمال بيشتري
براي درگيرشــدن فرد در رفتار انحرافي به همــراه دارد؛ درحاليكه خودكنترلي قوي،

احتمال درگير شــدن در جرم را اندك ميكند (ويليامز و مكشــين ،)1391 ،بنابراين
1. General Theory of Crime
2. Siegel
3. Welch
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مفهــوم اصلي اين ديدگاه «خودكنترلي پايين »1اســت .افــرادي كه خودكنترلي پايين

دارند در شش ويژگي مشتركاند:

شتابزدگي :2اشخاصي كــه خودكنترلي پايين دارند ويژگيهاي متفاوتي دارند .آنان

بهدنبال خشــنودي فوري و آنياند ،مفهوم كامروايي تأخيري ،به آن معني كه لذتها و

ال تغيير يابند ،بهكلي برايشان بيگانه
پاداشها تا فرصتي مناسبتر به تأخير افتاده يا كام ً

است .برعكس ،خودكنترلي باال نياز به توانايي به تعويق انداختن خشنودي دارد.

راحتطلبــي :3افرادي كه خودكنترلي پايين دارنــد ،از تكاليف و تصميمات پيچيده

اجتنــاب ورزيده و ترجيح ميدهند كه از شــيوههاي آســان يا ســاده بــراي برآوردن

خواستههايشــان اســتفادهكنند .جرم پول بدون كار و رابطه جنسي بدون عشقبازي را
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برايشان فراهم ميكند.

جسمانيت( 4ترجيــح فعاليتهاي جسماني) :اشــخاصي كه خودكنترلي پايين دارند

پايداري كمي در زندگيشان دارند .بهسبب جرائم در كار ،دوستيها يا زندگي خانوادگي
پايداري ندارند .براي ارتكاب جرم نياز به توانايي و برنامهريزي چنداني نيســت ،بنابراين،
اشــخاصي كه خودكنترلي پايين دارند ،نياز به كســب مهارتهاي آكادميك ندارند ،آنها

ترجيح ميدهند فعاليت جسماني خود را حفظ نمايند.

خطرپذيري :5آنها خطركنندگاني عالي هستند و تمايل بهتحريك و تكانش دارند ،آنها

از بركفگرفتــن زندگي خــود لذت ميبرند و بهجاي يكنواختي و امنيت ،هيجان و خطر

را ميجوينــد ،آنان نيازهايشــان را از راه ارتكاب جرم برآورده ميكنند؛ از طريق ارتكاب
اعمالي كه هيجانآور و خطرناكاند .در مقابل ،اشخاصي كه خودكنترلي باال دارند گرايش

به احتياط ،شناخت و واكنشهاي زباني (نه فيزيكي) دارند.

خودمحوري :6آنها به نيازها ،خواســتها و اميال شــخصي خود اهميت داده و نيازها

و خواســت ديگران ازجمله افراد مهم نظير خويشــاوندان و دوستان را ناديده ميگيرند.

بهطور كلي اين افراد ،خودمحور ،بيتفاوت و بدون حساسيت به رنج و نيازهاي ديگراناند.
1. Low Self-control
2. Impulsivity
3. Simple Tasks
4. Physical Activities
5. Risk Seeking
6. Self-centeredness

تأثير ميزان خودكنترلي بر ارتکاب جرم در ...

ابراز خشم :1افراد با خودكنترلي پايين ،تحمل كمي در برابر ناكامي دارند و به پاسخهاي

درگيرانــه ،تجاوزگرانه و فيزيكي (و نه زباني) براي كنتــرل موقعيت در زمان مواجهه با
موقعيتها يا وقايع ناراحتكننده ،گرايش دارند.

اين افراد براي درگيري در فعاليتهاي مجرمانه در سراســر زندگيشــان ،مستعدتر از

افرادياند كه خودكنترلي باال دارند (وينفري1388 ،2؛ حســينينثار و فيوضات 1390 ،و

گراســميك و ديگران .)1993 ،براساس مفروضات نظريه خودكنترلي افراد با هدف كسب

لذت و احتراز از رنج ،مرتكب جرم ميشوند؛ گاتفردسون و هيرشي در پاسخ به اين سؤال كه
چرا مردم مرتكب جرم ميشوند ،ميگويند« :پاسخ ساده است ،زيرا جرم و فعاليتهاي مشابه

ارضاء كنندهاند» (پرت و كالن .)931 :2000،افرادي كه درگير جرائم هستند ،در رفتارهاي

مشــابهي نيز دخالت دارند كه موجب التذاذ كوتاهمدت ميشود؛ سيگار كشيدن ،مشروب

خوردن ،قماربازي ،روابط جنســي غيرمسئوالنه و رانندگي با سرعت غيرمجاز ،نمونههايي
از رفتارهاي پرخطر مشابهي هستند كه در افراد مجرم كه بهدنبال لذت آني هستند ،بروز

ميكند .اين نظريه پردازان همچنين معتقدند «جرم موجد ارضاي خاطر ســريع و آســان

فرد كجرفتار ميشــود و كسي مرتكب جرم ميشود كه بهدنبال ارضاي خاطر سريع است

و هدفهاي كوتاهمدتــي در زندگي دارد و اينگونه افراد ،برخالف همنوايان ،خودكنترلي

ضعيفي دارند و عالوه بر اينكه احتمال كجرفتاريشــان بيشــتر است ،تمايل بيشتري به
مصرف الكل ،سيگار و ...نيز دارند .از نظر آنان ،منشأ خودكنترلي ضعيف را بايد در خانواده

و ناكارآمدي جامعهپذيري فرد در دوران كودكي يافت ،خواه پيوند اجتماعي قوي يا ضعيف
باشد» (گاتفردسون و هيرشي 90-97 :1990،و حسينينثار و فيوضات.)140 :1390 ،

نظريه خودكنترلي ،بيان ميكند كه فقدان خودكنترلي براي بروز جرم شرط كافي و الزم

نيست؛ زيرا ،ديگر ويژگيهاي فرد ،يا موقعيت وي ،ممكن است احتمال بروز رفتار انحرافآميز
در وي را كاهش دهد (گاتفردسون و هيرشي .)53 :1990 ،اين نظريهپردازان بهطور ضمني

اظهار داشتهاند« :مقصود اين نيست كه اينها نوع خاصي از فعاليت را پيشبيني كند ،چون

رفتار منحرفانه ،ماهيتاً فرصتطلبانه اســت ،بنابراين ،هرگاه تمام امور ديگر مساوي باشد،
خودكنترليِ پايين و پيوند ضعيف با جامعه بهطور مثبت و معنيدار ،انواع رفتارهاي منحرف

و مجرمانه را پيشبيني ميكند» (پوالكاوســكي .)62 :1994 ،فقدان خودكنترلي و نقش
1. Temper
2. Winfree
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خانواده در عدم تكامل آن ،بدان معنا نيســت كه فرد حتماً انحراف پيدا خواهد كرد ،بلكه،

اين امر شرايطي را بهوجود ميآورد كه زمينه را براي بزهكاري مساعد ميكند .گاتفردسون و

هيرشي ،نقش والدين را بهعنوان اساسيترين منبع تربيت كودكان بيان ميكنند (گاتفردسون
و هيرشي .)97 :1990،آنچه بر رفتار انحرافي تأثير مستقيم دارد ،جنسيت ،نژاد ،يا سن يك

فرد نيست ،بلكه اين عوامل بهطور غيرمستقيم بر ميزان اجتماعيشدن فرد توسط والدين
اثر ميگذارند .با اين حال ،رابطه ســن و جرم نشــان داده اســت كه براي برخي از جرايم،

متغير سن ممكن است نتيج ه مستقيم فقدان خودكنترلي باشد (گرينبرگ.)372 :1994 ،3
روش
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روش تحقيق اين پژوهش پيمايشــي و از نوع مقطعي ميباشد .براي جمعآوري اطالعات

نيز از پرسشنامه و تكنيك خودگزارشي استفاده شده است .جمعيت تحقيق اين پژوهش

عبارت است از كليه دانشجويان دختر و پسر كه در سال تحصيلي  91-92در دانشگاههاي
سراسري تهران مشــغول بهتحصيل بودهاند .براي انتخاب نمونه پژوهش ابتدا با استفاده

از شــيوه نمونهگيري تصادفي ساده ،دانشــگاه تهران و دانشگاه عالمه طباطبايي از بين

دانشگاههاي دولتي شهر تهران انتخاب شدند؛ سپس 440نفر از دانشجويان اين دو دانشگاه

بهصورت در دسترس بهعنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه در ميان دانشجويان ،توزيع

گرديد .ســرانجام ،پس از كنار گذاشــتن پرسشنامههاي مخدوش 416 ،پرسشنامه مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفت .البته بايد خاطر نشــان شــود كه چون نمونهگيري از اين دو

دانشــگاه صورت گرفته ميبايد تعميم نتايج به ساير دانشجويان بااحتياط صورت پذيرد.
ابزارهاي پژوهش شــامل پرسشنامههاي «مصرف مواد و الكل» و «خودكنترلي» ميباشد.

پرسشنامه محققساخته مصرف مواد و الكل يك پرسشنامه پنج سؤالي ميباشد كه مصرف
ســيگار ،قليان ،مواد مخدر ،مشــروبات الكلي و روانگردانها را در برميگيرد و بهصورت
طيف شش درجهاي بهصورت «هرگز» (نمره « ،)1يكبار» (نمره  2« ،)2تا 4بار» (نمره ،)3

« 5تا  7بار» (نمره  8« ،)4تا 10بار» (نمره  )5و «بيش از  10بار» (نمره  )6طراحي شــده

اســت .پرسشنامه خودكنترلي نيز ابتدا توسط گراسميك ( )1993در قالب طيف ليكرت
چهار درجهاي طراحي شده اســت .اين پرسشنامه در ايران توسط عليوردينيا ()1388

به فارسي ترجمه شده و مورد استفاده قرار گرفته است .در پژوهش حاضر نيز اين متغير
3. Greenberg

تأثير ميزان خودكنترلي بر ارتکاب جرم در ...

ال موافق» (نمره
ال مخالف» (نمره  )1تا «كام ً
در قالب طيف ليكرت شــش گزينهاي از «كام ً

 )6طراحي شده است.

بهمنظور بررســي اعتبار محتوايي ابزار مصرف مواد و الكل دانشجويان ،پس از احصاء

شاخصهاي مربوط به اين متغير ،پرسشنام ه مورد نظر در اختيار تعدادي از صاحبنظران

و متخصصــان امر در حــوزه مورد نظر قرار گرفت و نظر صاحبنظران در خصوص اعتبار
آن مثبت بوده است .بدين ترتيب ميتوان انتظار داشت كه پرسشنامههاي مورد استفاده
در پژوهش داراي اعتبار محتوايي و صوري كافي بوده اســت .شایانذكر است كه اعتبار

محتوا جنبه عقلي و منطقي دارد و نتيجه را نميتوان بهصورت يك ضريب عددي تعيين
نمود .در نهايت ،جهت بررســي اعتبار ســازه ابزار پژوهش ،مؤلفههاي خودكنترلي مورد

تحليل عاملي تأييدي قرار گرفت .بررسي پايايي مربوط به هر مقياس نيز بهواسطه روش
همســازي دورني و با اســتفاده از ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه مقدار اين آماره
براي متغير خودكنترلي  0/90و براي متغير مصرف مواد و الكل  0/81بهدست آمده است،
كه پايايي قابل قبول و بااليي را نشــان ميدهد .در جدول  1نتايج تحليل عاملي تأييدي
مرتبه اول 1ابزار حاضر با استفاده از نرمافزار ليزرل 2گزارش شده است .در ادامه پارامترهاي

مدل اندازهگيري و شاخصهاي برازش مدل اندازهگيري ارائه شده است:

جدول  :1پارامترهاي تحليل عامل تأييدي مرتبه اول شاخصهاي خودكنترلي
بعد

گويههاي مقياس خودكنترلي

β

** t

ضريب
همبستگي
چندگانه

شتابزدگي

 .1من اغلب ناگهاني و بدون مقدمه عمل ميكنم ،بدون اينكه از قبل به
نتيجه كارم فكر كرده باشم.

17/24 0/75

0/56

 .2من براي آيندهام فكر و تالش زيادي نميكنم.

19/01 0/80

0/65

 .3من هر كاري را كه باعث تفريح و شــادي فوريام شود انجام ميدهم،
حتي اگر اين كارم بهقيمت از دست دادن هدف درازمدتم تمام شود.

20/70 0/85

0/72

 .4من بيشتر حواسم به آن چيزهايي است كه در آينده نزديك برايم رخ
ميدهد تا اينكه دلمشغولي آينده دور را داشته باشم.

15/00 0/68

0/46

order Confirmatory Factor Analysisـ1. First
2. LISREL
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بعد

راحتطلبي
خطرپذيري
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گويههاي مقياس خودكنترلي

β

** t

ضريب
همبستگي
چندگانه

ترجيح فعاليت جسماني
خودمحوري

 .5من اغلب سعي ميكنم كه دنبال كارهاي سخت نروم.

21/43 0/86

0/75

 .6وقتي كه كارها ســخت و دشــوار ميشــوند ،دلم ميخواهد كه از آن
كارها دست بكشم.

21/91 0/88

0/77

 .7كارهايي كه در زندگي انجامشــان از همه راحتتر اســت ،بيشترين
لذت را برايم دارند.

16/53 0/72

0/52

 .8من از كارهايي كه از من انرژي فكري واقعاً زيادي ميبرد متنفرم.

18/36 0/78

0/61

 .9مــن بعضي وقتها خودم را با انجام كاري كه كمي خطرناك اســت
امتحان ميكنم.

16/60 0/72

0/52

 .10من گاهي اوقات دســت به كارهاي خطرناكي ميزنم ،آنهم بهخاطر
لذت و لطفش.

22/91 0/89

0/80

 .11براي من گاهي اوقات انجام كارهايي كه ميتواند برايم دردسر درست
كند لذتبخش و هيجانانگيز است.

24/24 0/93

0/86

 .12براي من ماجراجويي و كارهاي مهيج از احساس امنيت مهمتر است19/57 0/81 .

0/65

 .13اگر دســت خودم بود ،بهجاي كار فكري هميشــه كار جسمي انجام
ميدادم.

16/02 0/76

0/57

 .14تقريباً هميشه وقتيكه در حال حركت و جنبوجوش هستم ،حس
بهتري دارم تا اينكه بنشينم و فكر كنم.

11/76 0/59

0/34

 .15من دوست دارم بهجاي اينكه كتاب بخوانم و درباره فكرهاي مختلف
تعمق كنم ،از فضاي خانه بيرون بيايم و خودم را مشغول كنم.

13/99 0/68

0/46

 .16بهنظرم ،من نسبت به اكثر آدمهاي هم سن و سال خودم پرانرژيترم
و طالب كار و فعاليتم.

0/23

4/24

0/05

 .17من ســعي ميكنم كه اول از همه حواســم به خودم باشد ،حتي اگر
اين اخالقم شرايط را براي ديگران سخت و دشوار كند.

12/86 0/61

0/37

 .18من خيلي براي كساني كه دچار گرفتاري هستند دلم نميسوزد.

18/61 0/80

0/64

 .19اگر اوضاع و شــرايط باعث ناراحتي ديگران ميشــود ،اين مشــكل
خودشان است نه اينكه مشكل من باشد.

20/90 0/87

0/76

 .20من براي بهدســت آوردن آن چيزهايي كه ميخواهم مصمم هستم،
حتي وقتي كه ميدانم اين كارم براي ديگران دردسر درست ميكند.

15/86 0/71

0/51

تأثير ميزان خودكنترلي بر ارتکاب جرم در ...

بعد

گويههاي مقياس خودكنترلي

β

ضريب
همبستگي
چندگانه

** t

ابراز خشم

 .21من خيلي زود از كوره در ميروم.

13/64 0/64

0/41

 .22اغلب وقتي كه از دســت ديگــران عصبانيام ،دلم ميخواهد به آنها
آسيب بزنم نه اينكه درباره دليل عصبانيتم با آنها صحبت كنم.

19/25 0/82

0/68

 .23وقتي كه من عصبانيام ،بهتر است كسي به من نزديك نشود.

18/10 0/79

0/62

 .24وقتي كه با كسي اختالفنظر جدي داشته باشم ،معموالً برايم سخت
اســت كه با آرامش و بدون اينكه عصباني شوم در مورد اختالفنظرمان 17/38 0/77
با او حرف بزنم.

0/59
P<0/01

**

در جــدول 2برخي از مهمترين شــاخصهاي برازش تحليل عامــل تأييدي متغير

خودكنترلي ارائه شــده اســت .نتايج جدول  2حاكي از آن است كه تمامي شاخصها در
حد بسيار مطلوب گزارش شدهاند و مدل با دادهها برازش بسيار نسبي دارد و اين بيانگر
همســو بودن گويهها با سازه نظري است .در ادامه شكل تحليل عامل تأييدي مرتبه اول

خودكنترلي كه شامل بارهاي عاملي و ميزان خطاهاي آنها است ارائه شده است.
جدول  :2شاخصهاي برازش تحليل عامل تأييدي شاخصهاي خودكنترلي
نام شاخص

1

ميزان كفايت برازش

(984/24 )p=0/001

خي دو ( )X2و معناداري آن
ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريبي

1

شاخص نرم شده برازش

0/067

2

0/93

3

0/95

شاخص برازش تطبيقي

0/90

شاخص نيكويي برازش

4

شاخص نيكويي برازش تعديلشده

5

0/87

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
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0/75
0/80
0/85
0/68

1/00

f1

0/70

108

1/00

0/50

f2

0/28 0/73

1/00

0/52 0/47

f3

0/86
0/88
0/72
0/78
0/72
0/89
0/93
0/81

0/50 0/40 0/50
0/30

0/50
0/31

1/00

f4

0/40

0/45
0/58

1/00

f5

1/00

f6

0/76
0/59
0/68
0/23
0/61
0/80
0/87
0/71
0/64
0/82
0/79
0/77

RMSEA=0.067

P-value=0.0000,

df=237,

Z1

0/44

Z2

0/35

Z3

0/28

Z4

0/54

Z5

0/25

Z6

0/23

Z7

0/48

Z8

0/39

Z9

0/48

Z 10

0/20

Z 11

0/14

Z 12

0/35

Z 13

0/43

Z 14

0/66

Z 15

0/54

Z 16

0/95

Z 17

0/63

Z 18

0/36

Z 19

0/24

Z 20

0/49

Z 21

0/59

Z 22

0/32

Z 23

0/38

Z 24

0/41

Chi - Square=984.24,

شکل  :1بارهای عاملی هر سؤال و میزان خطاهای آنها در تحلیل عاملی مرتبه اول شاخصهای خودکنترلی

تأثير ميزان خودكنترلي بر ارتکاب جرم در ...

يافتهها

در جدول  3توزيع فراواني و درصدي خودكنترلي دانشــجويان ـ پس از هم ارز شــدن و
رتبهبندي شــدن ـ گزارش شده است .براســاس اين نتايج ،از مجموع دانشجويان دختر

 7/2درصد ( 11نفر) خودكنترلي پايين داشــتهاند ،اين مقدار براي دانشجويان پسر برابر
بــا  12/2درصد ( 32نفر) ميباشــد؛ بنابراين ميتوان گفت ميزان خودكنترلي پســران
پايينتر از دختران است .همچنين از مجموع دانشجويان دانشگاه تهران  8/5درصد (17
نفر) خودكنترلي پايين داشــتهاند ،اين مقدار براي دانشجويان دانشگاه عالمه برابر با 12

درصد ( 26نفر) بوده است؛ بنابراين ميزان خودكنترلي دانشجويان دانشگاه عالمه پايينتر
از دانشــجويان دانشگاه تهران اســت .عالوه بر اين ميتوان گفت كه اكثريت دانشجويان

خودكنترليشان در حد متوسط بوده است.
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جدول  :3توزيع فراواني و درصدي متغير خودكنترلي بر حسب جنسيت و دانشگاه
جنسيت
دختر
متغير

دانشگاه
پسر

عالمه طباطبايي

تهران

خودكنترلي

سطح

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

باال

20

13/2

26

9/9

30

15/0

16

7/4

متوسط

121

79/6

205

77/9

153

76/5

174

80/6

پايين

11

7/2

32

12/2

17

8/5

26

12/0

جمع كل

152

100/0

263

100/0

200

100/0

216

100/0

در جدول  4توزيع فراواني و درصدي متغير وابســته (مصرف مواد و الكل) بر حسب

جنسيت دانشجويان بهتفكيك هر گويه گزارش شده است .همانطور كه مشاهده ميشود

درصد دانشــجويان دختر كه حداقل يكبار مصرف «ســيگار»« ،قليــان»« ،مواد مخدر»،

«مشــروبات الكلي» و «روانگردان» داشــتهاند ،بهترتيب برابر با  4/6 ،1/3 ،11/8 ،5/3و 2

درصد بوده است؛ مقدار حداقل يكبار مصرف اين مواد براي دانشجويان پسر نيز بهترتيب

برابر با  7/6 ،4/6 ،9/5 ،6/5و  4درصد ميباشد .مصرف بيش از  10بار اين مواد بهترتيب
بــراي دختران برابر با  1/3 ،1/3 ،4/6 ،2/6و  0/7درصد و براي پســران بهترتيب برابر با

 7/2 ،1/9 ،5/3 ،17/1و  0/8درصد بوده اســت .بنابراين ميتوان گفت كه مصرف مواد و
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الكل در بين دانشــجويان پسر بهنسبت شايعتر از دختران است .جهت مشاهده اطالعات

دقيقتر به جدول زير مراجعه شود.

جدول  :4توزيع فراواني و درصدي مصرف مواد و الكل دانشجويان بر حسب جنسيت
بيش از  10بار

 8-10بار

 5-7بار

 2-4بار

در طي  30روز گذشته
پيشآمــده كــه قليان
كشيدهام.

 1بار

110

درصد

2/6

1/3

0/7

5/9

5/3

دختر

تعداد

45

11

15

19

17

156

4/2

5/7

7/2

6/5

100/0 59/3

پسر

تعداد

7

3

1

11

18

درصد

4/6

2/0

0/7

7/2

دختر
پسر

درصد 17/1

هرگز

در طول  30روز گذشته
پيشآمده كه ســيگار
كشيدهام.

تعداد

4

2

1

9

8

128

كل

متغير

گويه

جنسيت

152

100/0 84/2

112

263
152

100/0 73/7 11/8

مصرف مواد ،الكل و روانگردان

تعداد

14

9

10

26

25

179

درصد

5/3

3/4

3/8

9/9

9/5

100/0 68/1

تعداد

2

0

1

4

2

1/3

0/0

0/7

2/6

1/3

5

3

8

10

12

225

1/9

1/1

3/0

3/8

4/6

100/0 85/6

2

0

0

9

7

1/3

0/0

0/0

5/9

4/6

19

11

13

13

20

187

7/2

4/2

4/9

4/9

7/6

100/0 71/1

1

0

0

1

3

0/7

0/0

0/0

0/7

2/0

2

2

8

2

1

0/8

0/8

3/0

0/8

0/4

تا بهحال پيشآمده كه دختر
مــواد مخــدر (ترياك،
هروئين ،حشــيش و)...
تعداد
مصرف كرده باشم.
پسر
درصد
درصد

تعداد

تا بهحال پيشآمده كه دختر
مشروبات الكلي (شراب،
و)...
آبجو ،ويسكي ،ودكا
تعداد
مصرف كرده باشم.
پسر
درصد
درصد

تعداد

تــا بهحــال پيشآمده دختر
كه روانگــردان (اكس،
شيشــه ،كــراك و)...
تعداد
مصرف كرده باشم.
پسر
درصد
درصد

143

263
152

100/0 94/1

134

263
152

100/0 88/2

147

263
152

100/0 96/7
248

263

100/0 94/3

تأثير ميزان خودكنترلي بر ارتکاب جرم در ...

همچنين بهمنظور مقايسه ميانگين مصرف مواد و الكل دانشجويان بر حسب جنسيت،

از آزمون تي دونمونهاي مستقل استفاده شده است كه نتايج آن در جدول  5گزارش شده

است .براساس يافتههاي جدول فوق ،ميانگين مصرف مواد و الكل دانشجويان دختر برابر

با  7/47و مقدار اين آماره براي دانشجويان پسر برابر با  9/80ميباشد .يافتههاي بهدست
آمده حاكي از آن است آماره تي برابر با  -5/048و سطح معناداري حاصل ()s = 0/001
مطلوب ميباشــد .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه بين مصرف مواد و الكل دانشجويان

دختر و پســر تفاوت معنيداري در ســطح اطمينان  99درصد وجود دارد ،بهطوري كه

پسران دانشجو مصرف مواد و الكل بيشتري داشتهاند.

جدول  :5نتايج آزمون تي دونمونهاي مستقل
پيرامون مصرف مواد و الكل دانشجويان بر حسب جنسيت
خطاي
انحراف
معيار
تعداد ميانگين
معيار
گروهها
ميانگين
جنسيت

دختران

152

7/47

3/68

0/30

پسران

263

9/80

5/69

0/35

آزمون لِوِن
F

36/08

معناداري

111
t

معناداري

0/001 -5/048 0/001

مدل معادالت ساختاري

مدليابي معادالت ساختاري ،تكنيك تحليل چندمتغيري بسياركلي و نيرومند از خانواده

رگرســيون چندمتغيري اســت كه به پژوهشــگر امكان ميدهد مجموعهاي از معادالت
رگرسيون را بهگونه همزمان مورد آزمون قرار دهد .مدلسازي معادالت ساختاري بهلحاظ
روششــناختي از دقت بااليي برخوردار است زيرا با متغيرهاي پنهان بهعنوان سازههايي

برخورد ميكند كه در سنجش آنها خطا وجود دارد و بهلحاظ كاربردي به واقعيت زندگي

اجتماعي نزديك ميشــود ،چرا كه در فضايي چندمتغيره امكان تحليل دادهها را فراهم
ميآورد (هومن .)1390 ،اين مدل را ميتوان با اســتفاده از نرمافزار ليزرل تحليل كرد و

برازش آن را براي جامعهاي كه نمونه از آن استخراج شده آزمود .شكل  2مدل معادالت
ساختاري تحقيق را نشان ميدهد .در ادامه شاخصهاي تعيين برازش مدل كلي پژوهش

ارائه شده است:
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جدول  :6شاخصهاي برازش مدل كلي معادالت ساختاري پژوهش
نام شاخص
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ميزان كفايت برازش

نسبت خيدو ( )X2به درجه آزادي

1/95

ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريبي

0/075

شاخص نرم شده برازش

0/91

شاخص برازش تطبيقي

0/93

شاخص نيكويي برازش

0/92

شاخص نيكويي برازش تعديلشده

0/90

همانطور كه در جدول فوق آمده اســت ،شــاخصهاي تعيين برازش حاكي از اين

هستند كه مدل معادالت ساختاري مربوط به مؤلفههاي متغير خودكنترلي بهعنوان متغير
مستقل و متغير مصرف مواد و الكل بهعنوان متغير وابسته برازش مطلوبي با دادههاي كلي

پژوهش داشته است .يكي از شاخصهاي بررسي برازش مدل اين است كه نسبت خيدو
به درجه آزادي كمتر از  2باشــد؛ اما در مدلهــاي مربوط به نمونههاي بزرگ ـ بهدليل
حساس بودن مقدار خيدو به حجم نمونه ـ معموالً اين نسبت باالتر از  2بهدست ميآيد،

در اين موارد ســاير شــاخصهاي تعيين برازش بررسي ميشوند .يعني اگر شاخصهاي
نرم شــده برازش ،برازش تطبيقي ،نيكويي برازش و نيكويي برازش تعديلشده بيشتر از

 0/8باشند و ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريبي كمتر از  0/1باشد حاكي از برازش
مطلوب مدل با دادهها خواهد بود .بر اساس مالكهاي مذكور كه در جدول فوق مندرج

ميباشند ،تمامي شاخصها در حد مطلوب گزارش شدهاند و مدل با دادهها برازش خوبي

دارد و بيانگر اين است كه رابطه خطي بين متغيرها و سازههاي مكنون وجود دارد.

با توجه به ضرايب اثر (بتا  βاستاندارد) در مدل فوق ،تمام مؤلفههاي متغير خودكنترلي

بهجز مؤلفه «ابراز خشــم» تأثير معناداري بر مصرف مواد و الكل دانشــجويان داشتهاند.

بهترتيب اهميت مؤلفههاي «راحتطلبي»« ،جســمانيت»« ،خودمحوري»« ،خطرپذيري» و

«شــتابزدگي» با ضرايب بتا  0/12 ،0/15 ،0/19 ،0/21و  0/11درصد بر مصرف مواد و
الكل دانشــجويان تأثيرگذار بودهاند .در ميــان مؤلفههاي پنجگانه «مصرف مواد و الكل»،
مؤلفه «مصرف الكل» بيشترين همبستگي را با اين متغير داشته است و پس از آن بهترتيب

«مواد مخدر»« ،روانگردان» و «قليان» و «سيگار» با اين متغير همبستگي داشتهاند.

تأثير ميزان خودكنترلي بر ارتکاب جرم در ...

شتابزدگی

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

**0/11

راحتطلبی

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

خطرپذیری

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

**0/21

0/48

سیگار

0/49

قلیان

0/25

مواد

0/38

روانگردان

0/16

الکل

0/72
0/72
0/86
0/76
0/92

**0/12
مصرف مواد و الکل

**0/19

جسمانیت

**0/15
خودمحوری

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

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

**0/03
ابراز خشم

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

عمل ناگهانی و بیمقدمه

0/49

عدم فکر و تالش برای آینده

0/42

لذتطلبی فوری

0/34

توجه صرف به آینده نزدیک

0/58

انجام ندادن کارهای سخت

0/32

دستکشیدن از کارهای سخت

0/31

لذت بردن از کارهای ساده

0/53

تنفر از کارهای فکری

0/44

آزمون خود با کارهای خطرناک

0/53

انجام کارهای خطرناک بهخاطر هیجان

0/27

لذت بردن از کارهای دردسرساز

0/22

ترجیح ماجراجویی هیجان به امنیت

0/41

ترجیح کار جسمی به کار فکری

0/48

ترجیح هیجان به تفکر کردن

0/69

ترجیح مشغولیت به تفکر کردن

0/58

پرانرژیتر بودن از همساالن

0/95

توجه بیش از اندازه به خود

0/66

توجه نکردن به دیگران

0/42

همدردی نکردن با دیگران

0/32

درخواستهای خودخواهانه

0/53

زود از کوره در رفتن

0/63

آسیب رساندن به دیگران

0/38

عصبانیت همراه با خشونت

0/44

حساسیت موقع اختالفنظر با دیگران

0/47

شکل  :2مدل معادالت ساختاری عوامل موثر  بر مصرف مواد و الکل
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نتيجهگيري

پژوهش حاضر تأثير ميزان خودكنترلي بهعنوان يك عامل دروني بر ميزان مصرف مواد و

الكل بهعنوان نمونهاي از رفتارهاي انحرافي شــايع در ميان دانشجويان مورد بررسي قرار
گرفت .نتايج اين پژوهش نشــان داد ميزان خودكنترلي دانشجويان در حد متوسط بوده
است .شايعترين مواد مصرفي نيز ،در بين 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 ،بهطوريكه مصرف مواد و الكل در بين دانشجويان پسر

بيشــتر از دختران است .نتايج مدل معادالت ساختاري نيز نشان داد كه تمام مؤلفههاي

خودكنترلي ،بهجز مؤلفه «ابزار خشم» ،تأثير معناداري بر مصرف مواد و الكل دانشجويان

114

داشــتهاند؛ بهترتيب اهميت مؤلفههــاي «راحتطلبي»« ،جســمانيت»« ،خودمحوري»،
«خطرپذيري» و «شتابزدگي» بر مصرف مواد و الكل دانشجويان تأثيرگذار بودهاند .بنابراين

ميتــوان نتيجه گرفت كه خودكنترلي يكي از عوامل مهم و مؤثر ،تبيينكنندهمســئله
مصرف مواد و الكل دانشجويان است.

براســاس مفروضات نظريه عمومي جرم ،ارتكاب به جرم و انحراف بســتگي به سطح

خودكنترلي افراد دارد؛ بهطوريكه هر چه قدر سطح خودكنترلي افراد پايينتر باشد تمايل

به ارتكاب جرم بيشــتر اســت و بالعكس .نكته مهم اينكه مصرف مواد و الكل تنها پيامد

منفي خودكنترلي پايين افراد نيســت بلكه در جريان زندگي اين افراد و در موقعيتهاي
مختلف به شكلهاي متفاوتتر و احتماالً جديتر و خطرناكتر رفتارهاي انحرافي متجلي

خواهد شــد .از آنجاكه شــيوع اين گونه رفتارها صرفاً تبعات فردي نداشته و پيامدهاي
آن دامنگير كل جامعه است ،پيشنهاد شده است كه بهنقش خانواده بهعنوان يك متغير

تعيينكننده در افزايش خودكنترلي فرزندان و بهتبع آن كاهش رفتارهاي انحرافي بهطور
عام و مصرف مواد و الكل بهطور خاص توجه ويژهاي شود .منشأ خودكنترلي ضعيف را بايد

در خانــواده و ناكارآمدي جامعهپذيري فرد در دوران كودكي يافت ،خواه پيوند اجتماعي
قوي يا ضعيف باشد .بنابراين ،هرگاه تمام امور ديگر مساوي باشد ،خودكنترليِ پايين بهطور

مثبت و معنيدار ،انواع رفتارهاي انحرافي و مجرمانه را پيشبيني ميكند» (پوالكاوسكي،

 .)62 :1994فقدان خودكنترلي و نقش خانواده در عدم تكامل آن ،بدان معنا نيست كه
فرد حتماً انحراف پيدا خواهد كرد ،بلكه ،اين امر شرايطي را بهوجود ميآورد كه زمينه را
براي بزهكاري مساعد ميكند (گرسميك 1993 ،و آرنكلو و همكاران.)1993 ،

تأثير ميزان خودكنترلي بر ارتکاب جرم در ...

عالوه بر اين نتايج اين پژوهش نشــان داد كه مسئله مصرف مواد و الكل يك مسئله

جنسيتي است .به اين معنا كه جنسيت در تبيين مصرف مواد و الكل و ميزان آن تأثيرگذار
بوده اســت بهطوري كه دانشجويان پســر بهطور معناداري مصرف مواد و الكل بيشتري
نســبت به دختران داشتهاند .جامعهشناســان حوزه انحرافات ،روانپزشكان حوزه باليني

و همهگيرشناســي از ديرباز بهبررسي تأثير جنسيت بر ميزان ارتكاب رفتارهاي انحرافي،

اختالالت رواني و اختالالت سوء مصرف مواد عالقه نشان دادهاند .چنين عالقهاي تعجبآور

نيست ،چرا كه بهندرت ميتوان اختاللي پيدا كرد كه جنسيت بر ميزان خطر بروز آن تأثير
نداشته باشــد .اكثريت قريب بهاتفاق پژوهشهاي مربوط به اختالالت همهگيرشناختي

رواني و انحرافات كه در طول  20سال گذشته در اياالتمتحده و ديگر نقاط جهان انجام
گرفتهاند ،به اين نتيجه رســيدهاند كه زنان به ميزان بســيار بيشتري در معرض ابتال به
اختالالت معطوف به درون (خود شــخص) و مردان به ميزان بســيار بيشتري در معرض

ال هماهنگ
گرفتار شــدن به اختالالت معطوف به بيرون (جامعه) هستند .اين نتيجه كام ً

با يافتههاي پژوهش حاضر است .چون ميزان ارتكاب رفتارهاي انحرافي در زنان و مردان

متفــاوت بوده و ميزان رفتارهاي انحرافي مردان بهنحو معناداري باالتر از زنان بهدســت
آمده اســت .تبيينهاي فرهنگي و اجتماعي درباره تفاوتهاي جنسيتي و رفتار انحرافي

بر اين فرض اســتوار اســت كه فرهنگ منبع اصلي بروز چنين تفاوتهايي است .به اين
ترتيــب كه رفتار افراد از طريق فرايندهاي اجتماعي جهت انطباق با انتظاراتي كه از هر

جنس ميرود ،شكل ميگيرد .بنابراين تفاوتهاي جنسيتي را ميتوان از طريق دستكاري
فرايندهاي اجتماعي ايجاد كرد .بهعبارت ديگر ،تفاوتهاي جنسيتي نتيجه سازگاريهاي
متفاوت در روبرو شدن با مشكالت در طول تاريخ است.
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