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 مورد مطالعه  انحرافات اجتماعی تاثیر بیکاری بر

 (رستاناستان ل ستان دلفان شهر )

 

      یونس حسن پور گاوکش

           1 هادوی حسین دکتر

 
در قرن حاضر اکثر کشورهای جهان با مسایل و مشکالت جذب نیروی انسانی آماده به کار به صورت  چکیده:

عالوه بر اتالف منابع انسانی ، مسایل و مشکالت متعدد اقتصادی و اجتماعی را  بیکاری مواجه هستند و این مسئاله

در پی دارد از این رو این کشورها انواع برنامه ها و سیاست های متنوع را در بازار کار انتخاب کرده و اجرا می 

لش های موجود در این باب کنند . از آنجا که اقتصاد ایران با این مشکل به شدت دست به گریبان بوده شناسایی چا

( . بیکاری از مهمترین مؤلفه های ناسازگار  31:  5831از اساسی ترین مسایل اقتصاد کشور خواهد بود . ) نلسون ، 

و شاخص نمایان بزهکاری جوانان و نوجوانان در کشور ما است بخش مهمی از نیروهای جوان اعم از باسوادو 

می باشند .به همین دلیل بیکاری از علت های محوری گرایش به ارتکاب جرم  بیسواد ،فاقد کار و یا حرفه مناسب

میلیون بیکار در کشور ایران وجود داشته  6طبق اعالم رئیس سازمان ملی جوانان  5838در کشور ماست.در سال 

میلیون  8مرز  هزار و بر اساس اعالم وزیر کار این میزان از 666میلیون و 2است ،این رقم طبق برآورد مرکز آمار 

بیشترین بیکاری را در درصد  51با  با توجه به این که استان لرستان  .( 582-581: 5831گذشته است.)نجفی توانا،

درصد بیکاری رتبه نخست بیکاری در استان لرستان را  53شهرستان دلفان با است و  ا میان استان های کشور دار

سعی شده است به  در این پژوهش، مخدر و قاچاق مواد مخدر راداراست داراست و همچنین رتبه اول اعتیاد به مواد

و کاری از نطریات بیو   این سوال پاسخ داده شود که آیا بیکاری تاثیری بر بزهکاری در این شهرستان داشته است؟

ر دآسیب های اجتماعی استفاده شده است، روش تحقیقی که در این پژوهش به کار رفته است کمی می باشد، 

از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری بیکاران شهرستان  نوراباد می باشند که با فرمول  گردآوری داده ها 

نفر از بیکاران مورد بررسی قرار گرفته اند.داده های پژوهش با استفاده از نرم  586 خوشه ای کوکران به روش 

این است که: بین بیکاری و اعتیاد به مواد مخدر،قاچاق  یافته های پژوهش حاکی از تحلیل شده اند. spssافزار 

رابطه معنادار وجود دارد و همچنین یافته  ،سرقت،نزاع و درگیری مواد مخدر،ناسازگاری اجتماعی ، انزوا اجتماعی

د شده اند. بیکارانی که از تحصیالت باالتری برخوردارندچار افسردگی  ها نشان می دهد که  زنان بیشتر از مردان

تمایل به اعتیاد مواد مخدر و افسردگیشان بیشتر از بیکارانی است که تحصیالت پایینتر دارند. بیکارانی که 

 .دارند  بیشتر به ضرب و جرح و نزاع و ایجاد مزاحمت برای دیگران مبادرت دارند یتحصیالت پایینتر

ناسازگاری خانوادگی و فروش مواد مخدر ولگردی،روابط نامشروع، در مردان بیکار بیشتر از زنان بیکار  است و 

  مردان متاهل بیشتر از مردان مجرد می باشد.

 

                                                           
 اراک واحد اسالمی آزاد دانشگاهاستاد  .1
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 مقدمه:

دیرزمانی است که بشر از علل واقعی بسیاری از دردها و بیماریها اطالع نداشته و از تاثیرات آنها بر یکدیگر بی خبر بوده از این رو 

درمورد آسیبها و بیماریهای اجتماعی و آفت بیکاری  درمان دردها می پرداخت. به شیوه های نادرستی با مسائل برخورد نموده و به 

و تأثیرات آنها بر یکدیگر نیز وضع بهتر از این نبود . بدون تفکر در مورد ریشه و پیدایش مسائل و آسیبهای اجتماعی و تأثیر 

مبارزه می شد و گاهی نیز چاره اندیشیهایی موقتی می  بیکاری در گرایش جوانان و نوجوانان به انواع بزهکاریهای اجتماعی با آنان

کردند که در نهایت شخص بزهکار را نیست و نابود می ساخت . سرانجام ذهن کنجکاو بشر بین عوامل گوناگون ، پدیده ها و 

کار نمی توان ادعا دردها و علل آنها رابطه ای را کشف و به رفع علل همت گماشت . بر این اساس دیگر با از بین بردن شخص بزه

نمود که بیماری اجتماعی از بین رفته است و ریشه آنها خشک شده است ، بلکه باید به بررسی علل بوجود آمدن آن پرداخت 

در قرن حاضر اکثر کشورهای جهان با مسایل و مشکالت جذب نیروی انسانی آماده به کار به صورت  .(  553: 5811)نوابی نژاد ، 

تند و این مسئاله عالوه بر اتالف منابع انسانی ، مسایل و مشکالت متعدد اقتصادی و اجتماعی را در پی دارد از بیکاری مواجه هس

این رو این کشورها انواع برنامه ها و سیاست های متنوع را در بازار کار انتخاب کرده و اجرا می کنند . از آنجا که اقتصاد ایران با 

ن مسایل اقتصاد بوده و خواهد بود شناسایی چالش های موجود در این باب از اساسی تری این مشکل به شدت دست به گریبان

 ( .  31:  5831) نلسون ، کشور خواهد بود

 در ماندگی عقب و است درآمده مزمن صورت به و جامعه نهفته پود و تار در بیکاری های جنبه افتاده عقب کشورهای در

است  این در نیافته توسعه و یافته توسعه کشورهای در بیکاری تفاوت .دهد می نشان الینحل را مسئله موارد، ای پاره در فناوری

 اول، گروه کشورهای در بیکاری حالی که در است، تحصیلکرده افراد و جوانان دامنگیر بیکاری نیافته توسعه کشورهای در که

 (.15: 5835تغال می نامند.)قلی پور،را رشد بدون اش پدیده این .گیرد برمی در را مهارت بی و مسن افراد

بیکاری از مهمترین مؤلفه های ناسازگار و شاخص نمایان بزهکاری جوانان و نوجوانان در کشور ما است بخش مهمی از نیروهای 

رتکاب جوان اعم از باسوادو بیسواد ،فاقد کار و یا حرفه مناسب می باشند .به همین دلیل بیکاری از علت های محوری گرایش به ا

میلیون بیکار در کشور ایران وجود داشته است ،این  6طبق اعالم رئیس سازمان ملی جوانان  5838جرم در کشور ماست.در سال 

میلیون گذشته است.)نجفی  8هزار و بر اساس اعالم وزیر کار این میزان از مرز  666میلیون و 2رقم طبق برآورد مرکز آمار 

 5/51نرخ بیکاری  استان لرستان ، 5813لرستان  مقام اول بیکاری کشور را در اختیار دارد در سال  استان .( 582-581: 5831توانا،

(. و 5833آمار،رخ بیکاری  در کشور می باشد)مرکزافزایش یافته و  باالترین ن 51/6نرخ بیکاری به   5833است که در سال 

کاری در استان لرستان را داراست بیکاری رتبه نخست بی نفر (77611)درصد 53شهرستان دلفان با 

(http://khabarfarsi.com .). بررسی میدانی پدیده مشاغل کاذب  بخش مهمی از بیکاران متأسفانه از اقشار تحصیل کرده اند

از کودکان ،نوجوانان ،جوانان،زنان با در ایران از جمله در شهرهای بزرگ حاکی از این واقعیت تلخ است که بخش قابل توجهی 

توسل به انواع روشها  روی به کارهای کاذبی مانند سیگار فروشی ،گل فروشی،ارزفروشی ،عرضة وسایل تزئینی،نوارهای صوتی و 

http://khabarfarsi.com/
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یستی این تصویری در خیابانها و چهارراهای شهر آورده اند.مشاغلی که بیشتر رنگ وحالت ولگردی دارد تا کار سازنده .در واقع با

بخش دیگری از نیرو های جوان به علت فقدان کار مناسب به مشاغل یدی و ،  لقب داد–بیکاری پنهان  –نوع مشاغل را نیز 

 582-581: 5831)نجفی توانا، شود یپلم و لیسانس فراوان دیده میکارگری روی می آورند در میان این گروه افراد با تحصیالت د

 به وجود عوامل مهمترین از گفت بتوان شاید را مادی محرومیت و فقر و است فقر ایجاد در مهمی لعام با این حال بیکاری  .(

 کند می بودن و مغبونی حقارت احساس روانی لحاظ از یکسو از است اجتماعی آسیب دچار که فردی است. انحرافات آورنده

 او در کشی انتقام احساس نوعی پندارد، خود می میتمحرو مسئول را جامعه چون دیگر سوی از و شود می طلبکار جامعه از و

 و سرقت به افتاده، اجتماعی ضد و قانونی غیر در مجاری بسا چه فقرزدایی برای او کوشش ترتیب بدین .می یابد پرورش

 (.25: 5811، )ستوده  می شود کشیده جنایت

که در زمینه ریشه یابی ، پیشگیری و درمان این پدیده گیر کشور ما شده است جا دارد  حال که این مشکل عمده و اساسی گریبان

مخرب و ویرانگر و همچنین در زمینه تأثیر بیکاری بر گرایش جوانان و نوجوانان به انواع بزهکاریهای اجتماعی که در باال ذکر 

لهای گوناگون گزارش شده شد، بررسیها ، اقدامات و پژوهشهای الزم را بعمل آوریم . آثار بیکاری در ایجاد بزهکاریها به شک

 است .   

 مبانی نظری

 بیکاری:

میالدی به وجود آمد و عبارت است از :اندازه گیری تعدای افراد که توانایی یافتن   5121مفهوم بیکاری درجریان رکود بزرگ

اندازه گیری می کند.در نرخ متداول بیکاری ناشی از این تعریف،درصد افراد استخدام نشده در نیروی کار را  شغلی را ندارند .

اکثر کشورها ،نرخ بیکاری نمایانگر مهمی از عملکرد بازار کار است . با این وجود در کشورهای کم در آمد ،اهمیت چندانی 

ندارد چرا که افراد نمی توانند برای مدت زیادی فقدان بیمه های بیکاری و یا دیگر حمایت های دولت بیکار باشند. بنا براین افراد 

دتاً از طریق خود اشتغالی و یا کار در بخش غیر رسمی،زندگی خود را پایین گزارش می کنند.در مقایسه با این کشورها عم

،درکشورهایی که دارای حمایت اجتماعی هستند افراد می توانند بدون شغل باقی بمانند تا اینکه شغل متناسب با تجربه و تخصص 

شود.کوتاه سخن اینکه نرخ  ی مشاهده شده در این کشورها در مقایسه با درآمد پایین ،بیشتر میخود را بیابند . از این رو نرخ بیکار

 بیکاری متداول نمایانگر مطلوبی برای تمام کشورها نمی باشد .

 بیکاری ،کم کاری، بیکارگی:

دامنه فاجعه بیماری دارد . اما  بیکاری معضلی است که جوانان ما ناخواسته با آن درگیر شده اند ارقام رسمی حکایت از گستردگی

موضوع مهمتر از آن چیزییست که خود را در پشت اشتغال از نظرها مخفی نگه داشته است . بیکاری پنهان بیکارگی ،کم 
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کاری،استفاده بهینه نکردن از نیروی انسانی مشاغل در کارهایی که هیچگونه ثمر اقتصادی و سود اجتماعی  ندارد، وظائف و 

 (3: 5621،5816-8655شود )نامه اتاق بازرگانی شماره در سازمانهای مختلف که گاه سبب توقف مطلق کارها میفعالیتها 

 انواع بیکاری:

 بیکاری به سه نوع اصطکاکی ،دوره ای ،ساختاری تقسیم می شود.

جدید در حال جستجو  بیکاری اصطحکاکی ، ناشی از تحوالت کوتاه مدت بازار کار است که عده ای برای به دست آوردن شغل

 بوده و بیکار می باشند .

بیکاری دوره ای، به دلیل تحوالت اقتصادی و در دوران رکود اقتصادی که تقاضا برای نیروی کار کاهش می  یابد و همچنین 

مدت  بیکاری ساختاری،ناشی از تحوالت اساسی و بلند جامعه با مشکالت اقتصادی و اجتماعی مواجهه است،به وجود می آید.

اقتصادی است ،مثالً با تغییرات تکنولوژی و پیشرفت ضرورت دارد که میزان مهارت های موجود نیروی کار افزایش یابد و انطباق 

 .(13: 5816مهارت های  نیروی کار با وضعیت بازار در کمترین زمان صورت گیرد)محمودی ،

 اثرات بیکاری بر شخصیت:

اری بر روی شخصیت افراد نشان داد که اشخاص بیکار از لحاظ عواطف و احساسات دچار تحقیقات الزاروس در مورد اثرات بیک

بی ثباتی هستند . اعتماد به نفس را از دست داده و احساس حقارت می کنند و خود را زبون و بیچاره می دانند و از آینده ترس و 

ول آنان که با وجود بیکاری هنوز اصول اخالقی و وحشت دارند .الزاروس سر دسته افراد بیکار را مشخص می کرد و دسته ا

ارزشهای قبلی را حفظ کرده و به آن پاییبندند .دسته دوم آنانکه عواطف ناسازگاری دارند و گاهی بصورت خشم ، تهاجم و یا 

ای ندارند . بصورت یأس و ناامیدی جلوه می کند و دسته سوم آنانکه بکلی امید خود را از دست می دهند و به زندگی عالقه 

تحقیقات الزاروس نشان داد که هرچه بیکاری ادامه یابد شخص از دسته اول به دوم و بالخره به سوم می پیوندد . بیکاری روابط 

دهد  اجتماعی فرد را نیز مختل خواهد کرد و او را به انزوا و کناره گیری خواهد کشاند . شغل اغلب تمام زندگی فرد را تغییر می

ت کردن و لباس پوشیدن او را تعیین می کند .کار برای پسران نشانی از مردانگی است و برای تشکیل خانواده حتی طرز صحب

هاست تنها برای ارضای مادی نیست یکی از مهمترین مسائلی که در میزان بازدهی انواع کار و تکامل فرهنگ کار در جوامع 

 .( 16: 5818بر روان انسان می باشد)قربانی ،مختلف مؤثر است ،تأثیرات کار و عوامل وابسته به آن 

 پیشینه پژوهش:

را برگرایش به  بیکاری تأثیر و پژوهشها  است گرفته صورت انحرافات و بیکاری بین ارتباط زمینه در زیادی مطالعات تاکنون

است  افراد روانی بهداشت بر یبیکار تأثیر از حاکی این پژوهشها اکثر نتایج . اند داده نشان انحرافات و تخریب سالمت روانی 

 دادن دست از با فقیر افراد .شود می روانی سالمت بیشتر تخریب به منجر تحصیل وترک بیکاری واقع در  5832).)عریضی،

( مارگارات و همکاران 5135روگر و استندینگ، (گردند می آسیب دچار نیز روانی لحاظ به بلکه اقتصادی نظر فقط  از نه کار
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( 2662ئم جسمانی وافسردگی و نگرانی بیکاران خیلی بیشتر از دیگران که مشغول کار هستند می باشد. پیتر سندرس )( عال5131)

 پی بردن که بیکاری باعث فقر و نابرابری  می شود و همچنین باعث باال رفتن ناتوانی اجتماعی افراد می شود.

 همچنین .کنند می تجربه را اضطراب از باالتری سطوح بیکار افراد  شاغل افراد با مقایسه در که داد هاند گزارش 5131 سال در

 افراد بیکاری دلیل به نفس کاهش عزت و اضطراب افسردگی، منفی اثرهای که اند داده هیکس  نشان مولر، 5118 سال در

 احساس و جوانان غلیش هویت بین داری معنی که همبستگی دهد می نشان ( 5835 ) آبادی دولت تحقیق نتایج . آید می پدید

 . دارد وجود آنان زندگی از رضامندی

 .باشند می شاغل که افرادی است از بیشتر خلقی اختالالت به ابتال خطر بیکار افراد در که است داده نشان همچنین تحقیقات

 .5838))حجاری، مزمن باشد بیکاری این اگر ویژه به و اساسی افسردگی اختالل بخصوص

 پدیده از باید چنین هم . گردد تخصصی می ضعف و سوادی کم یا بیسوادی فقر، گسترش موجب ( بیکاری 5811فرخ فریدیان )

عوامل گوناگون را که ( 5833)محمد علی دوستیوجود دارد.  استانی برون و استانی درون دیدگاه دو در که کرد یاد نیز مهاجرت

ی و اعتیاد موثر باشند مورد توجه قرار داده است . که مهمترین این هر کدام به نحوی می توانند در گرایش جوانان به بزهکار

دانسته است. علی  عوامل کمبود امکانات ورزشی ، کمبود فضاهای تفریحی ، مصاحبت با دوستان ناباب ، کمبود مراکز فرهنگی

د ( عدم  فرصت های شغلی  موجب شده است تا به مقدار زیادی اعتیاد به موا5838اکبر بنی اسد)

ا توجه به تحقیقاتی که در این رابطه با این موضوع مخدر،سرقت،بزهکاری،انحرافهای اخالقی در بین افراد را  به وجود آید.ب

صورت گرفته نبودن امکانات برای کار کردن جوانان و عدم صرف انرژی آنان در جهتی سازنده و در نتیجه احساس پوچی و 

کامی ناشی از وضع بد اقتصادی ، اجتماعی و خانوادگی و تحصیلی از سوی دیگر و بیهودگی از یک سو و احساس حقارت و نا

برآورده کند  همچنین انتظار والدین در کمک کردن به آنان و چشم اندازی که جامعه نسبت به جوانان و نوجوانان دارد نمی تواند 

 نظری چارچوب عنوان به رویکردهایی طرح باعث بزه علت مورد در مختلف های .دیدگاه، می تواند به رفتار بزهکارانه بیانجامد

این نظریه پردازان مدعی اند که فرایند نظریه مارکسیسم حوزه تضاد :پردازیممی ها آن شرح به ذیل در که اند شده مورد این در

ن بیکاری علت اصلی کج انباشت سرمایه و افزایش منافع سرمایه داران به بیکاری بخشی از اعضای طبقه محروم منتهی میشود که ای

رفتاری است . یعنی سرمایه داران دائماً درصددند تا با تولید با کارگر ارزان خود کار کردن برخی ماشین آالت ، اجبار کارگران به 

 کار سریع تر و اضافه کاری بیشتر ، انتقال صنایع به جاهایی که کارگر ارزان تر پیدا می شود و وارد کردن کارگر از کشورهای

فقیر ، منافع خود را بدون توجه به شیوه های آن افزایش دهند ، و این امر برخی از کارگران موجود را از کار بیکار و به تعبیر 

مارکس ))به جمعیت مازاد حاشیه ای (( تبدیل می کند . عدم توانایی این جمعیت بیکار در تأمین یک زندگی محترمانه ، آنها را به 

. این کج رفتاریها تنها مربوط به سرقت اموال نیست بلکه جرائم شخصی مثل زد و خورد ، تجاوز قتل ، کج رفتاری می کشاند 

الکلیسمو خودکشی را نیز در بر می گیرد و حتی موجب بروز بیماریهای روانی میشود . همچنین قرار گرفتن این جمعیت بیکار در 
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س ناتوانی و بیگانگی در آنان می انجامد که فشارهای زیادی را بر آنها حاشیه فرایندهای اقتصادی به فقدان عزت نفس و به احسا

 (  515:  5812تحمیل می کند ) رابرتسون ، 

 نظریه خرده فرهنگی : 

در دهه های اخیر بر بزهکاری جوانان متمرکز شده و در تبیین جامعه شناختی ، کژرفتاریهای آنان را بر حسب ویژگیهای خرده 

قرار می دهد . جامعه شناسانی مانند : کوهن ، ماتزا ، فلدمن  بر این باورند که توجه به خرده فرهنگها در تبیین  فرهنگی مورد بررسی

( پسران جوان در مواقعی مرتکب برخی از کژرفتاریها   5111کژرفتاریها از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر آلبرت کوهن  ) 

مادی نیست ، او بعضی از رفتارهای انحرافی جوانان را مانند خشونتهای فیزیکی ، رفتاری می می شوند که صرفاً به منظور کسب منافع 

داند که جوانان صرفاً به منظور لذتهای شخصی مرتکب می شوند و این نوع رفتار توسط الگوهای خرده فرهنگی آنان ، به عنوان 

 تومپسون (.و  5116:  231)  رفتارهای درست ارزیابی می شود .

ه ( بر این باور است که جوانان طبقه پایین جامعه نه از فرهنگ مسلط تبعیت می کنند و نه آنان را رد می نمایند . آنها ب 5161تزا ) ما

سازد ، تقید اخالقی به نظم قانونی را خنثی می  علت یک دسته از رویدادهایی که تحت آن پایین آمدن شئونات آنها را ممکن می

ای زبانی را می آموزد که آن ساختها ، آنها را قادر میسازد که رفتار بزهکارانه را توجیه کنند . ) احمدی ، سازد و یک نوع ساخته

5811  :31  ) 

( بر این باور است که جوان بزهکاری که اتومبیلی را می دزدد و برای فروش نیست ، بلکه برای از بین بردن آن و یا  5161فلد من ) 

کند که برخی از جوانان  نین است تا با این عمل پایگاه اجتماعی خود را در گروه تثبیت کند . و اضافه میرانندگی بدون رعایت قوا

برای نشان دادن صنعت کله شقی و جرأت حادثه جویی که برای آنان بسیار ارزشمند است به بزهکاری روی می آورند . ظاهرأ 

 دوب( .و  5133:  525روه خرده فرهنگی کسی می سازد . ) مصرف مواد مخدر یا دزدی ، او را در چشم همگناهش در گ

 رویکرد کارکردگرا

شئون مختلف جامعه را برحسب پیامدهای  سودمندی که برای نظام بزرگتر  اجتماعی دارند،تبین می »برطبق رویکرد کارکردگرا

یزانی از انحراف در هنجارهای  اجتماعی برای مثال اگر سوال شود که چرا در هر جامعه ای با وجود سیاست های کنترلی ،م«کنند

به چشم  می خورد،گفته می شود که به طور اساسی وجود میزانی از انحراف و هنجارشکنی در جامعه ،برای حیات  و بقای آن 

مطلوب و ضروری است؛چرا که انحراف و هنجارشکنی موجب می شود که هنجارهای اجتماعی از حالت اجمال و ابهام به در 

وضوح و روشنی بیشتری برای آحاد جامعه پیدا نمایند و این امر،وفاق بر سر هنجارها را که اساس انسجام را تشکیل می  آیند و

 (5832:11دهد،سهل تر می سازد)فراهانی فرد،
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  ظاهری شکل رویکرد

 تبیین را بزهکاری نیبد ظاهری و زیستی ساختار اساس بر که است بزهکاری های نظریه ترین قدیم از یکی ظاهری شکل رویکرد

 بدنی ریخت تأثیر اندیشه کراچمر و شلدون. دارد دیگر های رویکرد با متفاوت کامالً نظری بزه، مورد در رویکرد این. است نموده

 را اکتومرفیک و مزومرفیک اندومرفیک، شخصیتی تیپ سه آن اساس بر و نمودند مطرح موقعیت، به نسبت را فرد های پاسخ در

 .دارند بزهکارانه رفتار در بسیاری تأثیر شخصیتی های تیپ که است شده داده نشان شلدون مطالعات در. اند کرده معرفی

 زیستی ساختار رویکرد

 در دلیل همین به. زیستی خالص تأثیرات تا دارد تأکید بیشتر اجتماعی محیط و زیستی عوامل بین تعامل به شناختی زیست رویکرد

 از جرم بررسی. شودمی بیان اجتماعی ـ زیستی رویکرد عنوان تحت شناختی زیست های نظریه بمکت این جدید های دیدگاه

 بوجود محیطی تغییرات پاسخ در که را تغییراتی و ها ژن عصبی، سیستم غدد، توارث، مانند عواملی اجتماعی ـ زیستی دیدگاه

 .Lundman: ) الندمن. )دهندمی قرار توجه مورد آیدمی

 شناختیروان رویکرد

 همین به. رسندمی نظر به مهم بزهکارانه رفتار تبیین در موقعیتی عوامل زیستی، عوامل بر عالوه نیز روانشناختی های رویکرد در

 های نظریه از برخی. است شده انجام روانشناسان توسط بزهکاری، مسئله در شناختی زیست های پژوهش از بسیاری جهت

 رویکرد در که هایی بحث در که موضوعی دارد شده مشاهده رفتار یادگیری در ریشه بزهکارانه رفتار است؛ معتقد روانشناختی

 روانپزشکی های بیشترجنبه روانشناختی های رویکرد تر اختصاصی طور به. است مطرح نیز بزهکارانه رفتار شناختی جامعه های

 بررسی در را شخصیت عنصر عمدتاً رویکرد این های ریهنظ را، شناختی زیست موضوع تا دانندمی مهم بزه تبیین در را مسئله

 نظریه این تاریخی زمینه. دهندمی قرار بحث مورد را شودمی نامیده اجتماعی ضد شخصیت اصطالحاً که آنچه بزهکاری؛ رفتارهای

( Caspi) کاسپی های پژوهش در رویکرد این نوین های بررسی. است گرفته نشأت فروید های دیدگاه و فروید های اندیشه از ها

 رفتار کننده مستعد و مرتبط ازعوامل منفی عواطف شخصیتی، ثباتیبی اضطراب، خشم، دهد،می نشان( Moffitt)مافیت و

 این ارزیابی. هستند انحرافی رفتار بروز خطر در بیشتر معمولی افراد با مقایسه در شده ذکر خصوصیات با افرادی و است بزهکارانه

 طرفی از اما. است ارتباط در بزهکارانه رفتار و جرم با که هستند درونی های شخصیت دارای افراد که است آن ربیانگ رویکرد،

 و نیست اشکال از خالی خود می شود انجام سنجی روان طریق از عمدتاً  که شناختی روان های پژوهش ماهیت به نگاهی دیگر

 با شناسان جرم که است شده باعث روانشناختی و سنجی روان های بررسی مشکالت طوریکه به دارد، همراه به را خود انتقادات

 که داشت اظهار توانمی خالصه طور به. بدانند معنا بی را ها پژوهش این دارند بزه روانشناختی های دیدگاه به که ای عالقه تمام

 تحلیل بررسی تر، موجّه پیشنهاد شاید. دهد شانن بزهکاری در را شخصیت تأثیر روشنی به است نتوانسته هنوز روانشناختی، رویکرد

 .(21: 5832باشد)فریمانی، رهگشا متفقاً شخصیت و رفتار وقوع موقعیت
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 اقتصادی وضعیت رویکرد

 در. اند داده قرار بررسی مورد را اقتصادی عامل نیز ای عده بزه مطالعه در و روانشناختی و شناختی زیست های دیدگاه بین تقابل در

 ارائه دالیل و فقر موضوع. اند شده مطالعه گسترده طور به بیماری و فقر مسئله بزهکاری، موضوع به اقتصادی عامل تأثیر رویکرد

 تا شوند مقایسه همدیگر با نشین غنی های محله و نشین فقیر های محله که کندمی ایجاب بزهکارانه رفتار بروز در آن تأثیر از شده

 است، شده انجام بعد به 5116 های سال از که مطالعاتی در. است شده شناخته تأثیرگذار عامل عنوان به فقر که کرد ادعا بتوان

 از هیچکدام هستند فقر خط از تر پایین در آمریکا ایالت 11 در که افرادی از زیادی درصد که آنند از حاکی موجود آمارهای

 هایی پژوهش به مقابل در اما. اند نشده مرتکب شده، تعیین FBI سازمان طرف از جرم های شاخص عنوان به که را مهم بزه هفت

 نکرده تبیین را اقتصادی وضعیت سهم اما اند شناخته مؤثر بزهکاری در را والدی تک و تحصیالت درآمد، میزان که خوریممی بر

 شده یافت نوجوانان بزهکاری و بیکاری بین ارتباطی دهدمی نشان نیز درآمد شاخص یک عنوان به بیکاری مورد در پژوهش. اند

 های نابرابری تأثیر نمود، ادعا توانمی روانشناختی رویکرد همانند نیز اقتصادی رویکرد ارزیابی در(. رایس و گالسر) است

 فقر کنلی دارد؛ وجود بزه و فقر بین ارتباطی اند، داده نشان ها پژوهش اکثر چه اگر. است فقر عامل تأثیر از بیشتر بزه در اقتصادی

 .یابد کاهش یا و افزایش نیز بزهکاری فقیر افراد کاهش و افزایش با که طوری به است، نشده مطرح بزه اصلی عامل عنوان به را

 اجتماعی کنترل رویکرد

 ساتمؤس یا ها ارگان سایر و هماالن مدرسه، محله، خانواده، عرصه در باید اجتماعی مسئله یک عنوان به بزهکاری هیرشی عقیده به

 قیود که افتدمی اتفاق وقتی بزهکاری که است معتقد هیرشی. گردد بررسی دارد، عضویت آنها در نوعی به نوجوان که اجتماعی

 (.5131؛ تامپسون و دیگران،5112)جنسن،.بروند بین از کلی طور به یا شوند ضعیف اجتماع به نسبت فرد

 افتراقی پیوند رویکرد

 سوی به را فرد و کنندمی مؤثر کمک بزهکاری نگرش تقویت و تشکیل در باشند بزهکار که االنیهم و نزدیکان نظریه بنابراین

 از او اجتماعی جایگاه در را بزهکار فرد و دارد نظر در را بزهکاری اجتماعی محتوای افتراقی پیوند نظریه. دهندمی سوق بزهکاری

 توسط بعدها و گردید مطرح ساترلند سوی از ابتدا نظریه این. گیردمی نظر در مصاحبین و رفقا و محله با خانواده، با اش رابطه حیث

 (.5166دوفلور و کوئنی) شد بندیفرمول کوینی و دوفلور

 

 

 روش تحقیق:

شیوه انجام هر تحقیقی عمومآً بر اساس، ماهیت موضوع، اهداف پژوهش، شرایط و امکانات اجرایی تحقیق انتخاب می شود. 

ش می کنند تا با تعیین روش تحقیق دقیق و مناسب با موضوع و نیز قابلیت عملی و اجرایی باال، به پاسخ های محققان تال معموال

نفر  3128 جامعه آماری این پژوهش جوانان بیکار شهر نوراباد می باشد. جامعه نمونه مناسب برای مسئله مورد بررسی دست یابند. 
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بزار جمع آوری اطالعات در این تحقیق پرسش نامه  . احجم جامعه آماری می باشد به صورت تقریبی بوده است که در این تحقیق

بسته در زمینه رابطه بین بیکاری و بزهکاری جوانان در شهر نوراباد تهیه گردیده  تسئواال با است .بدین منظور پرسش نامه ای 

طرح گردید و پس از اطمینان و صحت اعتبار و روایی  به منظور سنجش و روایی اعتبار پرسش نامه برای چند نفر از جوانان است .

میان جمعیت مورد تحقیق اجرا خوشه ای انتخاب شده اند،به صورت تصادفی از به صورت  بیکار نفر از جوانان586آن را بر روی

 .تحلیل  شده اند  spssوداده های این تحقیق با استفاده از نرم افزار گردید 

 :تعارف نظری متغیر ها

: در این تحقیق منظور از بیکاری افرادی است که برای گذران زندگی و امرار معاش خود از شغل مناسب و ف بیکاریتعری

 دائمی برخوردار نباشد .

: اقدام به عملی که برخالف موازین ،مقررات،قوانین و معیارهای ارزشی فرهنگی هرجامعه باشد در آن جامعه تعریف بزهکاری

 (561: 5815می گردد)فرجاد، بزهکاری یا جرائم تلقی

و تأمین زندگی و مسکن بوده واز روی کاهلی  میشود که فاقد ممر اعاشه شده است: اصطالحاً به کسی اطالق تعریف ولگردی

 (.13: 5831،بی قیدی در صدد و تهیه کار برای خود بر نمی آید )نجفی توانا،

ع یا رضایت وی و با قصد بر نگرداندن آن و یا به تعبیر دیگر سرقت را معموالً ربودن مال دیگری بدون اطال: سرقت تعریف

 (.5112،تعریف غیر قانونی در مال دیگران یا بدون خشونت خوانده اند)کانکلین ،

 برای کشش مفرط یک با و است زنده موجود یک روی بر و دارو تأثیر از ناشی جسمی گاهی و روانی حالت یک اعتیاد: اعتیاد

 که طوری گردد می شدید یک وابستگی دچار فرد حالتی چنین در.  است همراه مخصوص داروی آن ای رهدو یا دایمی مصرف

 خوشبین معتاد افراد به جامعه.  ندارد ابا هم جرم ارتکاب راه از این در و زند می دست تالشی و اقدام نوع هر به مواد آن یافتن برای

 میگردند طرد جامعه از افراد این و نمیکند ارجاع شغلی او به کسی کند مراجعه ی کاربرا معتادی اگر و ندارد اعتماد آنها به و نیست

است به طوری که عدم دسترسی به آن مواد  اعتیاد به مواد مخدر به معنی خو گرفتن و عادت کردن به مواد (33: 5832 فریمانی،)

 (.226: 5811،موجب بروز عالئم محرومیت شود)سروستانی،

 زنا، بازی، همجنس خودفروشی،:  قبیل از مواردی گرفتن شکل از عبارتست  اخالقی انحرافات شدن پدیدار روابط نامشروع:

 زنان و دختران برای مزاحمت ایجاد فساد، اماکن دائرکردن گفتن، متلک و(  دیدزدن) نظربازی بچه بازی، استمناء،

 (.18: 5835فوالدند،باشد )احساس تنهایی، افسردگی و گاهی نفرت و کینه می افسردگی:
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 عمدی، ناهنجاری آدمکشی شدن، داخل یا شکستن بصورت حمله:  قبیل از مواردی شدن انجام از عبارتست نزاع و درگیری:

 و ضرب دیگران، و خود به تهاجمی نسبت ای حالته و پرخاشجویی دیگران، به نسبت توزی کینه خانوادگی، های ناسازگاری و ها

 خصومت، و جرح

 و است اجتماعی بدعتی است،طالق انسانی جامعه بزرگ معضالت از امروز خانواده فروپاشیخانواده :  ری و زوالناسازگا 

 شخصی، خانوادگی پاشیدگی هم از موجب طالق. شود می گرفته کار به ازدواج در شکست با  مواجه در ابزار اجتماعی عنوان به

 است. مردان از شدیدتر بسیار زنان بر آن مخرب آثار موارد بیشتر در و شود می اجتماعی و

 یافته ها

دقیقه واقع شده  26درجه و 11دقیقه وطول جغرافیایی  13درجه و88شهرستان دلفان در شمال استان لرستان ، در عرض جغرافیایی 

طق سردسیر از مساحت استان لرستان را تشکیل میدهد.وجزءمنا %56کیلومتر مربع است که حدود  1/2116است. وسعت شهرستان 

 (.5836کشور به حساب می آید)جهاد کشاورزی دلفان،

و جمعیت فعال از   555162و بیشتر در شهرستان دلفان  هسال 56و  جمعیت جمعیت است  581688خانوار دارای   21231دلفان با 

 نفر بیکار می باشند.77611نفر شاغل و  84261که از این تعداد  15153جمعیت فعال نظر اقتصادی.

 برآورد شاغالن ده ساله و بیشتر در شهرستان دلفان بر حسب گروه های شغلی (5دول شماره)ج
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 خصوصی ده ساله و بیشتر در شهرستان دلفان ( برآورد شاغالن  بخش2جدول شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7121)مرکز آمار 

بخش مهم دیگری که نیروی انسانی در آن به اشتغال مشغول می  درصد نیروی انسانی در بخش کشاورزی شاغل است. 16بیش از 

باشد بخش خدمات و ساختمان است که افراد شاغل در این بخش معموالً به شهرهای بزرگ و نیازمند به کارگر مهاجرت می 

 کنند.

 

 5816ماه اول سال  1( انواع جرایم ارجایی به دادگاه های شهرستان دلفان در 8جدول شماره)

 جرمنوع 
 

 ورودی  در طی دوره

 سرقت

 

212 

 غیرعمد(-قتل)عمد

 

82 

 خرید و فروش،استعمال مواد مخدر

 

511 

 ضرب و جرح و اذیت دیگران

 

133 

 ضربه زدن به محیط زیست و طبیعت

 

15 

 1851 کارفرمایان

 16241 کارکنان مستقل

 4222 مزد و حقوق بگیران

 2112 کارکنان فامیلی بدون مزد

 1118 مزد بگیران بخش عمومی

 1124 اظهار نشده
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 تقلب و جعل اسناد

 

61 

 قاچاق کاال

 

556 

 رابطه نامشروع

 

6 

اعسار از پرداخت هزینه)خسارت 

 و...(

 

61 

 ر جرایمدیگ

 

518 

 کل جرایم در طی دوره

 

5368 

 0931شهرستان دلفان  های نبع:دادگاهم

 

باال بودن میزان ضرب و جرح در این منطقه نشأت گرفته از دو عامل می باشد اولین عامل متکی بر تعصبات قومی می باشد اما 

در بسیاری از موارد این بیکاری به می باشند که ری ین منطقه می باشد جوانان بیکامولفه ی دومی که باعث نزاع و درگیری در ا

که یافته ها حاکی از این است  و شکل بیماری های روانی شدید و در مواردی اعمال خشونت آمیز و ویرانگر تجلی پیدا می کند

 می باشند و مابقی میانسال می باشند.  جوان  عامل خشونت ها  11/6

روابط نامشروع حکایت از  برایجعه رام( مورد 6میزان ارجاعات محدود)ی دهد که یافته های حاصل از مصاحبات نشان م  

یکی  .می باشد همین امراز  ضرب المثل مشهور جانم بره آبروم نره در این منطقه حاکی  تسلط اهمیت آبرو می باشد که  فرهنگ

وانان استطاعت مالی برای ازدواج نداشته باشند از عوامل اساسی این کجرویی نیز بیکاری می باشد ، عدم شغل باعث می شود که ج

مورد آن ها  1مورد پرونده که به خاطر روابط نامشروع تشکیل شده است  6آورند، از می و از این رو به روابط نامشروع روی 

ی تشکیل ونده هاپر یشترین بعد از ضرب و جرح ببا توجه به این که مجرد بوده اند و فقط یک پرونده مربوط به متاهل می باشد. 

 شرایط به توجه با . دارد واضح و روشن بسیار ای رابطه بیکاری با سرقت  اساسی، جرائم بین دربه سرقت مربوط می شود.  شده 

 و دزدیدن سرقت ها، کاستی جبران برای ها راه ترین دهسا از یکی آید، می وجود به افراد زندگی در فقر اثر در نابسامانی که

 .باشد داشته تأثیر فرد اقتصادی اوضاع بهبود در هک است چیزهایی

به وفور قابل رویت است،که ناشی از دو  شهر خرید و فروش واستعمال مواد مخدر از دیگر کجرفتاری های می باشد که در این 

دیگر فروش  مواد مخدر مثل تریاک جز الینفک مراسمات سنتی در این شهرستان می باشد و از سویاول این که  امر می باشد؛
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به  به آن روی می آورندشغل بعد از نیافتن  بیشتر جوانان و   ،از اموری که انزجار و نفرت را به همراه داشته باشد نیستمواد مخدر 

د  می زیا چون گرایش به  فروش مواد مخدر در این شهرو  خاطر این که بدون زحمت و خیلی زود پول زیادی  به دست می آورند

عنوان کجرفتاریی که تنبیه غیر رسمی از طرف اهالی  به همین دلیل به  از طبقات و اقشار مختلف جامعه می باشند ،باشد که اصوالً 

یکی از جرایمی  ومورد نکوهش و تعقیب قرار می گیرند.  دولتیشهر داشته باشد  به حساب نمی آید،صرفاً  از طرف سازمان های 

 در بر می گیرد.می باشد که پرونده های قضایی زیادی را 

 

 

 

 تاهل و تحصیالت و جنسیت پاسخگویان ،( ترکیب1جدول شماره)

 جنسیت تحصیالت تاهل 

فوق  دیپلم دبیرستان راهنمایی ابتدایی متاهل مجرد 

 دیپلم

لیسانس 

 و باالتر

 زن مرد

06 5.83 583 086 086 5583 5583 5583 0686 5585 

صد پاسخگویان مجرد بوده و از نظر تحصیلی بیشتر پاسخگویان در رده تحصیلی در 66یافته های جدول حاکی از این است که 

 درصد پاسخگویان مرد و بقیه زن می باشند. 6171لیسانس و باالتر می باشند و 

 

 وضعیت اقتصادی خانواده و سن پاسخگویانترکیب ( 1اره)جدول شم

 سن وضعیت خانوادگی

 73-93 92-52 51-01 ضعیف متوسط خوب 

0930 7335 5335 9031 1.31 01 

یافته های جدول ننشان دهنده ی این موضوع می باشد که بیشتر پاسخگویان  از نظر وضعیت خانوادگی در رده متوسط می باشند و 

 می باشد. 86-26رده سنی پاسخگویان بیشتر در رده 
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در بین  ( و کجرفتاریبررسی رابطه بین متغیر های زمینه ای )سن،جنس،تاهل،تحصیالت،درآمد خانوادگی

 بیکاران

جنسیت با روابط نامشروع  بررسی داده ها و تحلیل داده ها حاکی از این است که از بین متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش بین 

ه و افسردگی با تحصیالت و  سن  با فروش مواد مخدر  رابطه معنادار وجود دارد در مابقی متغیرها رابطه معناداری حاصل نشد

 است.

 بررسی رابطه بین  جنسیت و روابط نامشروع(6جدول شماره)

 Approx. Sig Value 

Phi .000 .324 

Cramer's V .000 .324 

Contingency 

Coefficient 

.000 .483 

باشد، پس می  6761که  کمتر از   6766در کرامر  vفی و  معناداری این که  یافته های جدول حاکی از این است که با توجه به 

 رابطه معناداری بین  جنسیت و روابط نامشروع  وجود دارد.

 افسردگی تحصیالت و بررسی رابطه بین(1جدول شماره )

 Approx. Sig. Value 

Kendall's tau-b .000 .500 

Kendall's tau-c .000 .521 

Gamma .000 .232 

که کمتر از  67661ن  می دهد که با توجه به این که سطح معنادارای نشا در بین بیکاران  و افسردگیرابطه بین  تحصیالت  جدول

 .می باشد،پس رابطه معناداری بین میزان تحصیالت و افسردگی وجود دارد 6761
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 بررسی رابطه بین سن و فروش و توزیع مواد مخدر(3جدول شماره)

 Asymp. Sig. (2-sided) Value 

Kendall's tau-b .050 517121 

Kendall's tau-c .050 207541 

Gamma 050 27124 

می باشد،پس رابطه  6761که کمتر از سطح معناداری   :sig  .656یافته های جدول حاکی از این است که با توجه به این که 

 .معناداری بین سن و فروش و توزیع مواد مخدر وجود دارد

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 در بزه باعث بروز و داده یکدیگر دست به دست علت چندین همیشه بلکه نیست واحدی علت معموالً  بزهکاری بروز علت

 به آن چارچوب در که و تعارضاتی اجتماعی شرایط نقش . اند کرده توجه اجتماعی عوامل به شناسان جامعه .گردند می افراد

 های یافته نهو کرد بررسی اجتماعی عوامل اساسبر  تنها را بزهکاری توان مینه   ذلک مع . است انکارناپذیر پیوندد، می وقوع

 . است هماهنگ همواره قبلی زمینه این مستقل

 ها سختی وجود آورنده به گمان بی فقر . است جنسی ت انحرفا و دزدی جمله از انحرافات انواع بروز مهم عوامل از یکی فقر

 نشدن برآورده و محرومیتها بیشتر . آورد درمی زانو به را انسان ناخواه خواه کرد، مبارزه آنها با نتوان اگر که است نامالیماتی و

یکی  از  بیکاری , گرفت نادیده را آن توان نمی و فقر است عامل از ناشی شود، می اجتماعی اطمینان عدم موجب که تمایالت

 .عوامل عمده فقر است

همچنین اعتیاد  به مواد مخدر و افسردگی و  درگیری ویافته ها حاکی از این است که مجردها در کجرفتاری هایی مثل  نزاع و 

نسبت به متاهل ها پیشتازند و در کجرفتاری هایی مثل سرقت و ناسازگاری و ناهنجاری خانوادگی  و ولگردیشروع  روابط نام

 متاهل ها نسبت به مجردها  بیشتراند.

ی اقتصادی بیشتر جز طبقه متوسط می باشند  و بعد از طبقه این است که  کجرفتاران از نظر طبقه ا همچنین  حاکی از  یافته ها 

. است فقر عامل تأثیر از بیشتر کجرفتاری در اقتصادی های نابرابری ، تأثیرمتوسط  طبقه پایین بیشترین کجرفتاران را دارا می باشد

 است، نشده مطرح بزه اصلی عامل عنوان به را فقر لیکن دارد؛ وجود بزه و فقر بین ارتباطی اند، داده نشان ها پژوهش اکثر چه اگر

 .یابد کاهش یا و افزایش نیز بزهکاری فقیر افراد کاهش و افزایش با که طوری به
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رابطه معناداری بین سن و توزیع و فروش مواد مخدر رابطه معناداری وجود دارد ، یافته ها همچنین حاکی از این است که  اکثر 

( سالگی بیشتر از 11-81و فروش مواد مخدر و ناهنجاری خانوادگی  در رده سنی  ) باشند و می 86-26کجرفتاران در رده سنی 

 بقیه رده های سنی بوده است.

 یافته های حاکی از این است که با  باال رفتن تحصیالت تمایل به نزاع و درگیری در بین مردها و زنان ها کمتر می شود. 

،اما در میان پاسخگویان زن با باال رفتن تحصیالت تمایل به اد مخدر در مردها  نداشته استمو تحصیالت تاثیر چندانی در اعتیاد به

 استفاده از مواد مخدر بیشتر می شود.

بیکاری به معنی از دست دادن درآمد خانوادگی و شخصی است. بنابر این تمامی فرصت های زندگی حتی ادامه حیات مورد 

موارد این مسائل به شکل بیماری های روانی شدید و در مواردی اعمال خشونت آمیز و  تهدید قرار می گیرد، در بسیاری از

 (.518: 5831ویرانگر تجلی پیدا می کند)ممتاز،

یافته ها نشان می دهد که  برخالف  رویه  زنان  به افسردگی ، که با باال رفتن  تحصیالت افسردگی کمتر شده است، در مردها با  

 (صیالت، افسردگی بیشتر شده است . در کل افسردگی در بین زنان بیشتر از افسردگی در بین مردها می باشدباال رفتن میزان تح

( عالئم جسمانی وافسردگی و نگرانی بیکاران خیلی بیشتر از دیگران که 5131( مارگارات و همکاران )5135روگر و استندینگ،

 .مشغول کار هستند می باشد

مال سرقت و خرید و فروش و استعمنجر به  زیاد پاسخگویان اظهار داشته اند که بیکاری %16که بیش از  یافته ها حاکی از این است

 افراد  اینگونه در مخدر مواد استعمال فروش و خرید ، سرقت نظیر جرایمی مواد مخدر  می شود، با توجه به این که افزایش

نیز این نوع جرایم بیداد می کنند، به نظر می رسد به یک برنامه ریزی شهر نوراباد  معضلی در آمده اند و در صورت به ، امروزه

.در کل با توجه به این که یافته های پژوهش حاضر حاکی از این است که بیکاری  تا حد اساسی برای رفع بیکاری  احتیاج است

شود  اشتغالزایی است. مهمترین مسئله  زیادی باعث انواع بزهکاری ها شده است. از این رو مهمترین اقدامی که می بایست انجام

برای  یک فرد شغل است که باید از درآمد آن برای امرار معاش کند تا از این طریق زمینه مناسبی برای سالمت روانی وی ایجاد 

 شود.

 منابع:

 5836 ( سرشماری نفوس و مسکن دلفان، تهران: مرکز آمار ایران،5831آمار ایران )  -

 .علل و عوامل بروز آسیب های اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن ، تهران ، نشر پشوتن (5836)ابهری مجید–

 جامعه شناسی ، ترجمه منوچهر صبوری ، تهران ، نشر نی ،  . (5816)آنتونی گیدنز–

 .  5816، دی  5621،  8و  55بیکاری ، کم کاری ، بیکارگی ، نامه اتاق بازرگانی شماره –

 قم(،مشهد.  کتاب بوستان (اسالمی تبلیغات دفتر انتشارات  توسعه و فقر شناسی ( پدیده5836حسینی سید هادی)–

 مسائل نوجوانان و جوانان ، تهدان ، انتشارات انجمن اولیا و مربیان ، پاییز  .  (5811)خدایاری فرد  محمد–
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  تهران، دوم، چ تهران، دانشگاه شناسی، جرم ( مبانی5861مهدی) نیا، کی–

 روشهای تحقیق در علوم رفتاری ، چاپ پنجم ، انتشارات آگاه ، تهران ،   (5836)د ، زهره و همکارانسرم –

 جامعه شناسی انحرافات ( ، تهذان ، آوای نور ، )  شناسی اجتماعی( آسیب 5838)ستوده هدایت اله–

 پیام نور   . انحرافات اجتماعی ، دکتر ، انتشارات دانشگاه (  جامعه شناسی  5838)جعفر،سخاوت–

 راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای ، تهران ، انتشارات رشد ، مهر  . (5811)شفیع آبادی  عبد اله –

 .آسیب شناسی اجتماعی ) جامعه شناسی انحرافات اجتماعی ( تهران ، انتشارات سمت (5836)صدیق سروستانی رحمت اله–

 نه ماه اول شهرستان دلفان( گزارش عملکرد 5836فرمانداری  شهرستان دلفان)–

 آسیب شناسی کجرویهای اجتماعی ،تهران ، مرکز مطبوعات و انتشارات.  (5838)فرجاد محمد حسین–

 کل اداره پژوهشی خوزستان، دفتر استان در بیکاری از ناشی اجتماعی فرهنگی مشکالت بررسی ( 5811)فرخ فریدیان،–

 .خوزستان استان اسالمی ارشاد فرهنگ

 (  عوارض آسیب ،انتشارات آذربان،تهران5832نی حسن)فریما  –

 15-81ص ، 18 شماره ،جامعه و کار مجله بیکاری، عوامل و علل ،(5835 )  رحمت اهلل پور، قلی–

 کار و روان ، مجله کار و جامعه ، شماره ششم ، آذر   . (5818)قربانی  محسن  –

 یابی پیشگیری و درمان ، تهران ، انتشارات امیری ، زمستان  . آسیب ها و عوارض اجتماعی ریشه  (5861)قائمی  علی –

 فرهنگ فارسی ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ نهم ، جلد یک  (5731)معین  محمد –

 .   تهران،شرکت سهامی انتشار( انحرافات اجتماعی نظریه ها و دیدگاهها،5733ممتاز فریده)

روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی ، جاپ چهاردهم ، تهران  (5811)منادری ، سیف نراقی ، عزت اله، مری –

  .، نشر مهر 

رفتارهای بهنجار و نا بهنجار کودکان و نوجوانانو راههای پیشگیری و درمان ، تهران ،انتشارات انجمن  (5811)نوابی نژاد ، شکوه–

 اولیا و مربیان ، زمستان  

بهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان از منظر جرم شناسی ، مقررات داخلی و اسناد بین المللی ، (نا5831)نجفی توانا، علی–

 تهران ، آموزش و سنجش ،. 

 تهران ، سمت، انتشارات شجاعی، علی«  نظری شناسی جرم »(  5836 ). دیگران و جرج ولد،–

comhttp://khabarfarsi.- 

http://khabarfarsi.com/
http://khabarfarsi.com/
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