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Abstract
This research has done with the aim
of analyzing, mothers' religious
orientation in prediction of negative
or positive adolescents' attitude
toward delinquency. for this
descriptive – correlation research,
from the mothers and their children
who lives in hamedan city, 200
person (100 mother, 100 children)
were selected with random
clustering method, mothers received
Allport
religious
orientation
questionnaire and their children
received
attitude
toward
delinquency. For analyzing datas we
use Pearson correlation coefficient
and linear multiple regression. The
results indicated that there is a
negative relation between mothers'
introvert religious orientation and
adolescents' positive attitude toward
delinquency and a positive relation
between this religious orientation

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش جهتگیری مذهبی
مادران در پیشبینی نگرش مثبت و منفی نوجوانان پسر به
 برای انجام این پژوهش.بزهکاری انجام شده است
 از بین مادران ساکن در شهر همدان، همبستگی- توصیفی
 نفر مادر100(  نفر200  نمونهای به حجم،و فرزندان آنها
 نفر فرزند) با روش نمونهگیری خوشهای انتخاب100 و
شد و مادران پرسشنامهی جهتگیری مذهبی آلپورت و
فرزندان آنها پرسشنامه سنجش نگرش به بزهکاری را
 برای تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب.تکمیل نمودند
همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده
 نتایج نشان داد که جهتگیری مذهبی درونی مادران.شد
با نگرش مثبت نوجوانان به بزهکاری رابطه منفی و با
نگرش منفی آنها به بزهکاری رابطه مثبت دارد و بین
جهتگیری مذهبی بیرونی مادران و نگرش منفی و مثبت
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فرزندان آنها به بزهکاری رابطهای مشاهده نشد .نتایج
تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که جهتگیری مذهبی
درونی مادران  23درصد ( )ß=-0/23از واریانس نگرش
مثبت نوجوانان به بزهکاری و  47درصد ( )ß=0/47از
این نتایج نشان میدهد که جهتگیری مذهبی درونی
ضعیف خانواده و مخصوصاً مادر میتواند یکی از عوامل
خطر در گرایش نوجوانان به بزهکاری باشد و برای
پیشگیری از آسیبهای مختلف اجتماعی در بین نوجوانان
و به ویژه پیشگیری از بزهکاری آنها میتوان از ظرفیت
جهتگیری مذهبی مادران استفاده نمود.
واژههای کلیدی:

جهتگیری مذهبی ،نگرش به

بزهکاری ،نوجوان ،مادر

Keyword: religious orientation,
attitude
toward
delinquency,
adolescent, mother

مقدمه
نوجوانی دورهای مهم ،در زندگی هر انسااانیساات (منصااوری و همکاران )2015 ،و یک
دوره تحولی وابسته به سن ،پلی بین کودکی و بزرگسالی و دورهای بحرانی در زندگی محسوب
می شود (ح سین زاده و همکاران )1393 ،در این دوره ن سبت به دوره کودکی ،به طور خاص،
تغییرات در سیستم عصبی هورمونی ،زیربنای تغییرات در بهزیستی عاطفی است (نیک آذین و
همکاران .)1392 ،در این دوره همچنین بسیاری از تصمیمگیریها همانند بزرگساالن است .اما
باید متذکر شد که هنوز ت صمیم نوجوانان ناپایدار ا ست و در برخی موارد ممکن ا ست به
رفتارهای ناکارآمد و حتی خطرناک منتهی شود (لونا و همکاران .)2010 ،آ سیبهای جدایی
ناپذیری در این دوره وجود دارد که ممکن ا ست به م شکالت رفتاری همچون بزهکاری 1یا
اختاللهای روانی منتهی شااود (لونا و اسااوینی .)2004 ،2بزهکاری نوجوانان را میتوان نقض
م ع یار های قانونی توسااان آ نان تعریف کرد (ن ری و هم کاران .)1392 ،افزایش بزه کاری
- Delinguency
- Luna & Sweeney
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واریانس نگرش منفی آنها به بزهکاری را تبیین میکند.

and negative attitudes toward
delinquency, and there is no relation
between mothers' extrovert religious
orientation and negative or positive
attitude toward delinquency. The
results of regression analyzing also
indicated that mothers introvert
religious orientation explains 23
percent of positive attitude toward
delinquency variance and 47 percent
of negative attitude toward
delinquency. This results indicate
that weak introvert religious
orientation
specially
mothers
orientation could be one of the
dangerous reasons of delinquency in
adolescent. And for preventing
different kinds of social damage in
adolescent specially preventing
from delinquency we can use
capacity of mothers religious
orientation.
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نوجوانان و جوانان به ویژه ارتکاب جرایم توأم با خشاااونت و قسااااوت یکی از بزرگترین
معضالت اجتماعی محسوب شده و از قرن نوزدهم به بعد افکار عمومی جهان را نگران نموده
ا ست .گزارشهای سازمان ملل ن شان داده که روند افزایش بزهکاری در دهههای اخیر بیش از
اما آمارهای موجود رشد فزایندهی آن را در سالهای اخیر نشان میدهد (کریمیان.)1387 ،
پژوهش ها نشاااان دادهاند که کودکان و نوجوانان بزهکار در اکثر موارد فرصااات های جبران
ناپذیری را از حیث تح صیل و کار از د ست میدهند .وجود چنین سابقه نامطلوبی در زندگی
آینده آنان تاثیر فراوان میگذارد و با توجه به پذیرفته نشاادن آنان در حلقههای درساای و کاری
آبرومند و آینده ساز ،ق شر مطرودی از اینگونه افراد به وجود میآید که به نوبه خود م سئله را
برای نسلهای آینده تشدید میکند .رنج و ناراحتی خانوادههای کودکان و نوجوانان بزهکار نیز
از لحاظ سالمت اجتماعی قابل توجه ا ست و ممکن ا ست سبب تنشهایی 3بین خانوادهها و
دیگران شود (شکر بیگی و یاسمی نژاد .)1391 ،بزهکاری نوجوانان و جوانان عالوه بر ضرر و
زیان همه جانبهای که متوجه خود افراد و جوامع میکند ،باعث هدر رفتن سااارمایههای ملی،
تباهی نیروها و ا ستعدادهای جوانانی می شود که از مهمترین سرمایههای هر ک شور مح سوب
می شوند .همچنین هزینههای هنگفتی همه ساله صرف جبران خسارات وارده برکشور از قبیل،
دساااتگیری ،پیگیری ،نگهداری و بازپروری نوجوانان و جوانان میشاااود (کریمیان.)1387 ،
بنابراین ،بزهکاری نوجوانان و جوانان یکی از مهمترین مسااا ل اجتماعی تهدیدکننده جامعه
تلقی شده و ضرورت دارد که مورد بررسی علمی قرار گیرد (صادقی فرد.)1389 ،
عوا مل ز یادی در بروز بزه کاری ،مؤثر گزارش شاااده که از آن جم له میتوان به ع لل
خانوادگی ،اقتصااادی ،بیکاری ،نارضااایتی شااغلی و ضااعف اعتقادات مذهبی اشاااره نمود .نهاد
خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی اساات که سااالمت و یا عدم سااالمت جامعه را در
د ست دا شته و در بنای جامعه و حفظ سنتها ،ارزشها ،روابن خوی شاوندی ،پرورش کودک،
تعادل روانی و عاطفی او نقش دارد (لو ر و رابرت .)1998 ،1ساااالمت افراد می تواند تحت
تأثیر جو ارتباطی درون خانواده قرار گیرد و الگوهای ارتباطات خانواده میتواند از طریق
شکلدهی شخصیت افراد پیامدهای مهمی برای زندگی فردی و اجتماعی و سالمت روانی آنها
- Tensions
- Lauer & Ropert
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میزان رشااد جمعیت بوده اساات .در ایران آمار و ارقام معتبری در مورد بزهکاری وجود ندارد،
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داشاااته باشاااد (فراهتی و همکارن .)1390 ،دیدگاه گساااتردهی جدید ،بدون آنکه از اهمیت
فرایندهای درونی و رفتاری فرد بکاهد ،به بافت خانوادگی که رفتار شخص در آن رخ مینماید
اهمیت بساایاری میدهد .بنابراین خانواده میتواند کانون التیام زخمهای اعضااای خود و یا در
در این میان ،اگرچه دینداری شاااخصااای به عنوان یک عامل حفاظتی در مقابل بزهکاری
نوجوانان مشااخص شااده اساات اما مذهب خانواده و تاثیر متقابل آن در رفتار بزهکاری کمتر
شناخته شده است (اسپنسر .)2014 ،2یکی از عوامل موثر در تعیین نوع مرزهای درون خانواده،
مذهب و جهتگیری مذهبی ا ست .مذهب و اخالق در هم تنیده شده ا ست (جوهن.)2010 ،3
مذهب یک سی ستم عملی بر پایه اعتقادات ا ست که در قلمرو ابعاد فردی و اجتماعی از جانب
خداوند برای هدایت بشر فرستاده شده است (نیکو و سیف )2006 ، 4و تأثیر عمیقی بر وجود
ان سان و در واقع تمام زندگی دارد (تیلیوپولوس 5و همکاران .)2007 ،جهتگیری مذهبی ،روی
آورد کلی شاااخص اسااات که از مذهب اتخاذ شاااده و طبق ن ر آلپورت بر دو نوع اسااات
ج هتگیری مذهبی درونگرا یا نه 6و ج هتگیری مذهبی برونگرا یا نه( 7ع بدالملکی.)1393 ،
گارساااوخ )1988( 8پیشااان هاد میک ند که ت مایز بین ج هتگیری مذهبی درونی و بیرونی در
روان شنا سی مذهب و سالمتی ب سیار مفید ا ست .افرادی که دارای جهتگیری مذهبی درونی
هساااتند در درون مذهب زندگی می کنند و در هر جنبه از زندگی خود به مذهب متوسااال
می شوند و افرادی که دارای جهتگیری مذهبی بیرونی هستند از مذهب برای شرکت در گروه
محاف ت از خود ،شرکت در موقعیتهای اجتماعی ،نشستهای مذهبی و دفاع از خود استفاده
میکنند (علی اکبری دهکردی و همکاران.)1390 ،
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مقابل ،کانون ایجاد زخمهای آنها باشد (ابراهیمی و همکاران.)1392 ،
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پژوهشها ن شان میدهند که مذهب ،ا سا سی ترین و مهمترین م سئله در شخ صیت سالم 9و
وحدت روانی 10اساات (علی اکبری دهکردی و همکاران .)1390 ،داشااتن اعتقادات مذهبی و
جهتگیری مذهبی با سااالمت روانشااناختی 11همراه بوده (مالتبی 12و همکاران )2010 ،و به
وب )2012( 15به بررسی چگونگی تاثیر دینداری بر سالمت جسمی و روانی پرداختند و نتایج
م شابهی را بد ست آوردهاند .آلوس 16و همکاران )2010( ،نیز در پژوهش خود ن شان دادند که
اصااول مذهبی ارتبا مثبت و معنیداری با سااالمت جساامی و روانی افراد دارد .تحقیقات در
ایران نیز رابطه مثبت و معنادار مذهبی بودن و سالمت روانی را اثبات کرده است (رفیعی هنر و
جان بزرگی .)1389 ،در واقع بعد جهتگیری مذهبی میتواند بر سالمت و بهزی ستی 1خانواده
تاثیر دا شته با شد ( صیدی و همکاران .)2011 ،بزرگ ساالن مذهبی در رفتارهای خطرناک ،کمتر
درگیر می شوند (چری ستوفر 2و همکاران )2015 ،همچنین ا ستفن 3و همکاران )2008( ،نیز در
تحقیقی نشان دادند که احتمال گرایش به سمت دود و نوشیدن سنگین و استفاده از ماری جوانا

در نوجوانانی که مذهبی ه ستند کمتر از نوجوانانی ا ست که مذهبی نی ستند .ا ستیون)2014( 4
هم ن شان داد که در کوتاه مدت ،مذهب رفتار مجرمانه را در نتیجه افزایش خود کنترلی 5کاهش
میدهد .در واقع افرادی که از دینداری باالیی برخوردارند ساااازگاری بهتری با موقعیت های
7

ا سترسزا دارند ،میزان پایینتری از هیجانات منفی و اف سردگی 6را تجربه میکنند ،ا ضطراب

کمتری دارند ،از مصاارف مواد روانگردان و الکل پرهیز میکنند و از حمایت اجتماعی باالتری
برخوردارند .بنابراین معنویت یکی از عوامل ا سا سی برای ارتقاء سالمت روانی ا ست (پیرا سته
- Healthy personality
- Psychic unity
11 - Psychological
12
- Maltby
13 - Mental pressure
14 - Bhugra
15 -Toussaint & Webb
16
-Alves
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4 -Steven
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عنوان عامل محاف ی در برابر فشاااار روانی 13عمل میکند (بوهوگرا .)2010 ،14تویسااانت و
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مطلق و همکاران )1393 ،و امروزه خانواده ها بیش از گذشاااته نیاز به یک زیربنای مذهبی و
اخالقی دارند (آهنگرکانی و همکاران.)1392 ،

حال با توجه به شیوع روزافزون بزهکاری در نوجوانان و پیامدهای مخرب آن روی خانواده-

جهتگیری مذهبی در فردی و تاثیر متقابل آن در نگرش به بزهکاری در فردی دیگر ،موجود
است ،این مطالعه درصدد پاسخگویی به این سوال بود که آیا نوع جهتگیری مذهبی مادران در
نگرش مثبت و منفی فرزندان نوجوان آنها به بزهکاری تاثیرگذار است یا خیر و به چه میزان
نگرش مثبت و منفی به بزهکاری در نوجوانان از طریق جهتگیری مذهبی مادران قابل پیشبینی
است؟

روش پژوهش
روش تحقیق مورد ا ستفاده تو صیفی از نوع همب ستگی بود و جامعه آماری آن مت شکل از
کلیهی مادران ساکن شهر همدان به همراه نوجوانان  15 -18ساله آنها بودند .از بین این افراد با
توجه به تعداد متغیرهای مورد بررسااای ،نمونهای به حجم  200نفر ( 100نفر مادر و  100نفر
فرزند) با روش نمونهگیری خو شهای انتخاب شدند و با ا ستفاده از ابزارهای زیر مورد ارزیابی
قرار گرفتند
پرسشنامه سنجش نگرش به بزهکاری :این پرسشنامه که با هدف سنجش نگرش به
رفتارهای بزهکارانه توسن وحید فضلی در سال  1389برای نوجوانان  15-18سال تهیه شده،
 28ماده دارد و بر اساس لیکرت  4عاملی نمرهگذاری میشود .برای بررسی روایی و پایایی
پرسشنامه ،سواالت به صورت پایلوت بر روی  200نفر از نوجوانان 15-18سال مدارس دولتی
شهر تهران انجام گرفته و با استفاده از روش آلفای کرونباخ میزان پایایی برای نگرش مثبت به
رفتارهای بزهکارانه 0/17و برای نگرش منفی به رفتارهای بزهکارانه  0/77بدست آمده است
(سعادت و خدایاری.)1391 ،
1

مقیاس جهتگیری مذهبی آلپورت :این مقیاس که در سال  1950توسن آلپورت و راس

برای سنجش جهت گیریهای درونى و بیرونى مذهب تهیه شده ،شامل  21عبارت لیکرتی
پنجگزینهای (ازکامالً مخالفم تا کامالً موافقم) است و عبارات  1تا  12جهتگیری مذهبی بیرونی
–Allport & rass
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ها ،نوجوانان و جامعه ،و از همه مهمتر خالءهای پژوهشیای که در زمینه بررسی ارتبا بین
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و عبارات  13تا  21جهتگیری مذهبی درونی را اندازهگیری میکند .این مقیاس در سال 1378
در ایران ترجمه و هنجاریابی شده است .همسانی درونی آن توسن جانبزرگی و با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ  0/71و پایایی بازآمایی آن  0/74گزارش شده است .اعتبار این مقیاس نیز
جمعآوری داده ها به صورت انفرادی و با ح ضور پژوه شگر انجام گرفت .به این صورت که
بعد از ارا ه توضااایحات مقدماتی در خصاااوص دالیل و اهداف پژوهش ،از آزمودنیها جلب
رضایت میشد و در صورت رضایت وی ،پرسشنامهها جهت تکمیل به آنها ارا ه میشد .برای
تکمیل پر س شنامهها هیچگونه محدودیت زمانی اعمال نمی شد .در نهایت برای تجزیه و تحلیل
دادهها عالوه بر آمار تو صیفی از ضریب همب ستگی پیر سون 2و تحلیل رگر سیون چندگانه 3بر
روی نرم افزار  SPSS-16استفاده شد.

یافتهها
در این پژوهش تعداد  100نفر از مادران با میانگین سنی  41/71و انحراف معیار  4/69به
همراه  100نفر از فرزندان پسر آنها با میانگین سنی 15/88و انحراف معیار  1/97مورد مطالعه
قرارگرفتند .جدول  1ویژگیهای دموگرافیکی نوجوانان و خانوادههای آنها را نشان میدهد.
جدول  :1ویژگیهای دموگرافیکی نمونههای پژوهش
متغیرها

زیرگروهها

فراوانی

وضعیت اقتصادی

ضعیف
متوسن

1
54

1/0
55/7

خوب

41

42/3

فرزند اول

43

44/3

فرزند دوم

33

34/0

فرزند سوم

13

13 /4

فرزند چهارم

4

4/1

فرزند پنجم و

1

1/0

باالتردار
خانه

59

60/8

ترتیب تولد

شغل مادر

درصد

Pearson correlation coefficient
Multiple regression

23-
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بر روی  45دانشجو در دانشگاههای تهران معادل 0/737گزارش شده است (جان بزرگی.)1378 ،
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کارمند

56

57/7

کارگر

1

1/0

آزاد

35

36/1

سایر

1

1/0

سیکل

14

14/4

دیپلم

34

35/1

فوق دیپلم

11

11/3

لیسانس

28

28/9

باالتر از لیسانس

9

9/3

سیکل

8

8/2

دیپلم

27

27/8

فوق دیپلم

10

10/3

لیسانس

34

35/1

باالتر از لیسانس

15

15/5

اول دبیرستان

35

36/1

دوم دبیرستان

37

38/1

سوم دبیرستان

15

15/5

پیش دانشگاهی

6

6/2

شغل پدر

تحصیالت مادر

تحصیالت پدر

پایه تحصیلی نوجوان

جدول :2ماتریس همبستگی نگرش مثبت و منفی نوجوانان به بزهکاری و جهتگیری
مذهبی مادران
میانگین

انحراف معیار

2

3

4

متغیرها
.1نگرش مثبت به بزهکاری

21/18

5/12

**-0/49

*-0/25

0/19

 .2نگرش منفی به بزهکاری

48/53

7/08

**0/47

-0/08

.3جهتگیری مذهبی درونی

40/36

8/24

 .4جهتگیری مذهبی بیرونی

21/51

5/34

-0/15
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نتایج جدول  2نشاااان میدهد که ج هتگیری مذهبی درونی با نگرش مث بت به
بزه کاری راب طه منفی و با نگرش منفی به بزه کاری راب طه مث بت دارد و از طرفی بین
جهتگیری مذهبی بیرونی و نگرش مثبت و منفی به بزهکاری رابطهای وجود ندارد.

گیری مذهبی درونی و بیرونی مادران
متغیر مالک

متغیرهای

ß

p

t

R

R2

F

P

پیش بین
نگرش مثبت

جهت گیری

به بزهکاری

مذهبی درونی
جهت گیری

-0/23

-2/24

0/028

0/16

1/56

0/123

نگرش منفی

جهت گیری

0/47

5/07

0/000

به بزهکاری

مذهبی درونی

-0/01

-0/10

0/923

0/29

0/09

4/32

0/016

مذهبی بیرونی
0/47

0/22

13/21

0/000

جهت گیری
مذهبی بیرونی

نتایج جدول  3نشان میدهد که جهتگیری مذهبی درونی مادران  23درصد واریانس
نگرش مثبت نوجوانان به بزهکاری را به صورت منفی و  47درصد واریانس نگرش منفی
نوجوانان به بزهکاری را به طور مثبت تبیین میکند.

بحث و نتیجهگیری
نتایج حا صل از پژوهش حا ضر ن شان داد که جهتگیری مذهبی درونی مادران با نگرش
مثبت نوجوانان به بزهکاری رابطه منفی و با نگرش منفی آنها به بزهکاری رابطه مثبت دارد.
یعنی هرچه جهتگیری مذهبی مادران درونیتر باشاااد نگرش مثبت به بزهکاری در نوجوانان
کمتر و نگرش منفی آنها به بزهکاری بیشااتر میشااود .همچنین این مطالعه نشااان داد که بین
جهت گیری مذهبی بیرونی مادران و نگرش مثبت و منفی نوجوانان آنها به بزهکاری رابطهای
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وجود ندارد .این یافته با نتایج مطالعات مرتبطی که در زمینهی رابطه بین مذهب و بزهکاری یا
عناصر ایجاد کننده بزهکاری انجام شده ،همسو میباشد .حسینخانراده و همکاران ( ،)1390در
تحقیقی به پیشبینی ظرف یت خودم هارگری از طریق انواع ج هتگیری مذهبی و نقش آن در
مث بت و معنیدار دارد و بین ج هتگیری مذهبی بیرونی و خود م هارگری و بزه کاری راب طه
وجود ندارد .حساااینخانزاده و همکاران ( )2013در تحقیقی دیگر با عنوان رابطه جهتگیری
مذهبی و نگرش به خود کنترلی در میان دانشآموزان ،راب طهی مثبتی بین ج هتگیری مذهبی
درونی و کنترل شخصی نشان دادهاند .اصغری و همکاران ( )1392در تحقیقی به بررسی رابطه
نگرش مذهبی ،منبع کنترل و گرایش یه سااوء مصاارف مواد در دانشااجویان پرداخته و نشااان
دادهاند که افراد دارای نگرش مذهبی درونی بیشااتر منبع کنترل درونی و گرایش کمتر به سااوء
مصرف مواد دارند .اسپنسر )2014(1در تحقیقی با عنوان دینداری خانواده ،فرایندهای خانواده و
بزه کاری نوجوا نان در یک نمو نه ملی از نوجوا نان ،راب طهای منفی بین مذ هب خانواده و
بزهکاری را نشاااان داد .چریساااتوفر 2و همکاران ( )2015درمطالعهای ،نیمرخی از دینداری و
ارتبا آن با رفتارهای خطرناک درمیان بزرگ ساالن ایاالت متحده را به د ست آوردند .نتایج اثر
حفاظتی مذهب را ن شان داد .همچنین چری ستوفر و همکاران در مطالعهای دیگر ( )2014نیز به
برر سی رابطه دینداری و خ شونت در نوجوانان ایاالت متحده پرداخته و ن شان داده که دینداری
نوجوانان با احتمال کاهش نزاع دسااته جمعی و میزان کمتری از حمالت خشااونتآمیز همراه
اساات .اسااتیون ( )2014نیز نشااان داده که در کوتاه مدت ،مذهب رفتار مجرمانه را در نتیجه
افزایش خود کنترلی کاهش میدهد و باالخره مطالعه لیزا 1و همکاران ( )2004نیز نشان داده که
کودکان نوجوان مادران مذهبیتر کمتر از کودکان دیگر بزهکار هساااتند .همچنین این تحقیق
ن شان داده که در شرایطی که یکی از طرفین (مادر یا کودک) ب سیار مذهبی با شند ،احتمال بروز
جرم در کودک افزایش مییابد .بنابراین ،مذهب وقتی میتواند منسااجم باشااد که بین اعضااای
خانواده اشااتراک داشااته باشااد ،اما زمانی که اشااتراک پیدا نمیکند نتایج بزهکاری نوجوانان
باالتراست.
-Spencer
- Christopher
1- lisa
1
2
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کاهش بزهکاری پرداخته و نشااان دادهاند که جهتگیری مذهبی درونی با خود مهارگری رابطه
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در تبیین این یافتهها میتوان چنین مطرح نمود که افراد دارای جهتگیری مذهبی درونی که در
درون مذهب زندگی میکنند و از درون و بدون نفع شااخصاای ،مذهب را در کلیه امور زندگی
خود به کار میبرند ،دارای یک منبع کنترل درونی و قوی ه ستند که تحت موقعیتها و شراین
مذهبی درونی شده و به نوبه خود منجر به ارتقاء بهدا شت و سالمت روانی آنها میگردد .این
ساااالمت به نوبهی خود در سااابک فرزندپروری و تربیت فرزندان تأثیر میگذارد به طوری که
فرزندان این والدین بر ا ساس ا صول مذهب درونی و واقعی تربیت می شوند که این امر سبب
شااا کل گیری نگرش مث بت فرز ندان به مذ هب و به تبع آن ای جاد نگرش منفی به بزه کاری
می شود .بر این ا ساس که در تحقیقات متعدد گزارش شده که مذهب ،از افراد در مقابل جرایم
و بزهکاری محاف ت میکند .بنابراین ،هرچه جهتگیری مذهبی والدین ،خصاااوصا ااً مادر که
نقش تربیتی بیشاااتری را بر ع هده دارد ،درونیتر باشاااد فرز ندان آن ها به بزه کاری نگرش
منفیتری را پیدا خواهند کرد.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به محدود بودن نمونه پژوهشاای به نوجوانان پساار
 18-15سااال شااهر همدان ،و همچنین مادران ساااکن شااهر همدان اشاااره کرد که با توجه به
تفاوتهای جنسااایتی دختران و پساااران و تفاوتهای پدران و مادران قابلیت تعمیم به جنس
مخالف را ندارد .همچنین اسااتفاده صاارف از پرسااشاانامه برای ارزیابی متغیرهای مطالعه نیز از
دیگر محدودیتهای این مطالعه است که احتمال سوگیری در پاسخدهی را افزایش میدهد .لذا
پی شنهاد می شود که جهت افزایش تعمیم پذیری نتایج در تحقیقات آتی از نمونههای متعلق به
جنس مخالف یا نمونههای هر دو جنس ا ستفاده شود و در سایر مناطق نیز تحقیقات م شابهی
صورت گیرد .همچنین پی شنهاد می شود که در تحقیقات بعدی عالوه بر ابزار خودگزار شی از
ابزارهای دیگر مانند مصاااحبه و مشاااهده نیز اسااتفاده شااود .به لحاظ کاربردی نیز این مطالعه
اگرچه یک طرح مداخلهای نیست اما چارچوب ن ری و پایه عملکرد برای طرحهای مداخلهای
را دارد و پی شنهاد می شود در را ستای پی شگیری از بزهکاری نوجوانان و کنترل آن ،از برگزاری
دوره های آموزشااای ویژه مادران ،جهت آگاهساااازی آنها از تأثیرات جهتگیری مذهبی روی
فرزندان استفاده شود.
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