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  چکیده:
 خستگی احساس همواره فراوان مشغله دلیل به ها انسان که امروز پرتنش جهان در

 بعنوان انحرافی فراغت دیگر سوي از .نیست پوشیده کسی بر فراغت اوقات اهمیت کنند، می
 امنیت تواند می کند، می نقض را جامعه قانونی و اخالقی هنجارهاي که فراغتی فعالیتی

 جوانان انحرافی فراغت بر خودکنترلی تأثیر بررسی به پژوهش این اندازد. خطر به را ماعیاجت
 براي را زمینه افراد در خودکنترلی بودن پایین کند می اذعان جرم عمومی نظریه پردازد. می

 پرسشنامه آن سنجش ابزار و پیمایش پژوهش، روش .کند می مهیا انحرافی رفتارهاي
 با که باشند می بابلسر شهر سال 18- 35 جوانان کلیه شامل تحقیق اريآم جامعه باشد. می

 چند اي خوشه گیري نمونه روش به نمونه حجم بعنوان نفر 400 کوکران فرمول از استفاده
 آلفاي از پایایی براي و صوري اعتبار از اعتبار بررسی براي است. شده انتخاب اي مرحله

 مورد پنهان و اشکار بعد دو در تحقیق این در که رافیانح فراغت است شده استفاده کرونباخ
 گزارش آشکار انحرافی فراغت از بیشتر پنهان انحرافی فراغت میزان گرفت. قرار بررسی

 فراغت و خودکنترلی ابعاد بین پیرسون، همبستگی آزمون هاي یافته طبق است. شده
 سازه بر خودکنترلی سازه أثیرت بررسی براي .دارد وجود يدار معنی رابطه ابعاش و انحرافی
 خودکنترلی تأثیر ؛است شده انجام ساختاري معادله سازي مدل تکنیک از انحرافی فراغت
 سازه متغیرهاي همچنین )؛Beta=65/0( است بوده دار معنی و مثبت انحرافی فراغت بر پایین
 مورد را ابعاد) و یانحراف (فراغت وابسته متغیر تغییرات از 43/0 توانستند هم با کنترلی خود

 در بیشتر دارند تري پایین خودکنترلی که افرادي گفت توان می مجموع در دهند. قرار تبیین
  شوند. می فراغتی انحرافی رفتارهاي مرتکب فراغت زمان
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  مسأله یانب و دمهمق
 و صنعتی انقالب از پس که است ايتازه مباحث از آن گذران نحوه و 1فراغت قاتاو

 علوم حوزه در مهم موضوعی به و برانگیخته را شناسانجامعه توجه فناوري، و صنایع رشد
 علوم در جدیدي هايشاخه گشایش به فراغت تبیین و تعریف است. شده بدل اجتماعی
 سنتی اجتماعات از گذار با ).Fakouhi and Ansari, 2003:62( است انجامیده اجتماعی

 که حدي تا است؛ شده ترنمایان ویژه نیاز یک عنوانبه فراغت اوقات مقوله مدرن، جوامع به
). Harris, 2014:32( اندنهاده نام »2فراغتی جامعه« را معاصر جامعه نظران،صاحب اغلب

 کند، می عمل شرایط به بسته که ستا اي دولبه شمشیر همچون فراغت اوقات حال این با
 کجروي، انواع موجبات هم و گردد فرهنگ و کار شدن بهینه و اعتال موجب تواند می هم

 و جرائم بیشتر). Nori, 2003:109( آورد فراهم را جرم به ارتکاب حتی و انحراف
 یا برنامه خود فراغت اوقات براي انسان اگر گیرد. می صورت فراغت اوقات در نیز ها بزهکاري
 سبب عموماً بیکاري و شود می تبدیل بیکاري به فراغت اوقات آنگاه باشد نداشته فعالیتی

 فراغت اوقات مورد در باألخص انگاريسهل و توجهیبی گونه هر و شود می جرم و افت
 نتایج و تأثیرات تواند می دهند می تشکیل را ما جامعه مولد و عمده قشر که جوانان
 & Wasifian( گذارد بجاي جامعه هايجنبه کلیه هم و جوانان، براي هم را ريناپذی جبران

et. al, 2013: 147 .(و شخصیت ارتقا ساززمینه 3مثبت فراغت که گفت توان می رواین از 
 در پویا و خالق فعال، عنصري بعنوان که ساخت خواهد قادر را افراد و بوده دهندهشکل

 گیرنده بر در فراغت اما). Yari, 2011:68( بپردازند نقش ايایف به خود یابیهویت جریان
 قصد به که است رفتاري گونه هر 4انحرافی فراغت باشد. می نیز انحرافی و منفی بعدي
 نوع به بسته .گیرد می انجام جامعه قانونی و اخالقی هنجارهاي با مغایر فراغت گذران
 فراغت). Stebbins, 1996:115( گردد می تلقی انحرافی یا مثبت فراغتی، فعالیت جامعه

 در و رساند می آسیب دیگران و خود به که است فراغت از هاییتجربه و هاصورت انحرافی،
 بر را انحرافی فراغت استیبنز ).Rojek, 1999:76( شود می قلمداد آسیب موارد، اغلب

 تقسیم 6تحمل بلقا غیر و 5تحمل قابل انحراف نوع دو به بودن تحمل قابلیت میزان اساس

                                                 
1 leisure time 
2 leisure society 
3 positive leisure 
4 deviant leisure 
5 tolerable deviance 
6 intolerable 
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 انحرافی رفتار تهدید ،تحمل قابل حرافدر ان استیبنز گفته به ).Stebbins, 1997( کند می
 نهایت در اما است اجتماعی نظم مخل انحرافی رفتار اینکه وجود با بوده، پایین جامعه براي

 هاتن و شود می پذیرفته جامعه سوي از عموماً و شود نمی محسوب جامعه براي جدي آسیب
 به تحمل قابل غیر انحراف مقابل، در شود. می برخورد آن با انحراف تشدید صورت در

 جامعه سوي از و شود، می محسوب جدي تهدید جامعه براي که دارد اشاره رفتارهایی
 این دارند. رفتارها این از جلوگیري جهت در فعال موضع جامعه اعضاي و شود نمی پذیرفته

 جمله از خاصی هايهدف با و شده بندي زمان بطور که شود می رفتارهایی شامل دسته
   دهد. می رخ جامعه به آسیب و انحراف

 است. 2جدي غیر و 1جدي فراغت تجربه سازي متمایز استیبنز دیگر بنديتقسیم
 کسب بر مبتنی دستمزد بدون خدماتی فعالیت یا ايحرفه غیر  سرگرمی را جدي فراغت
 جدي غیر فراغتی فعالیت مقابل در کند. می تعریف مهارت و دانش یافتهسامان و منظم

 از استفاده یا لذت درونی، رضایت به رسیدن انگیزه به اختیاري ايحرفه غیر فعالیت
 تخریب قمار، (خرابکاري، چون جدي غیر فراغت از زیادي هايشکل باشد. می هافرصت
 ...) و تجاوز جنسی، هايمزاحمت مخدر، مواد مصرف الکی، مشروبات مصرف محیط،

  ). Stebbins, 1997:19( شود بنديطبقه انحرافی فراغت عنوانبه تواند می
 شود. انحرافی هاي فراغت به جوانان گرایش موجب تواند می زیادي دالئل کلی طوربه

 نوشیدن مانند فراغت، از انحرافی اشکال جذب سادگی به مردم از برخی کاتز، گفته به بنا
 براي اولیه توجیه شوند. می مجاز غیر هايمهمانی و مخدر مواد از استفاده لی،الک مشروبات
 از دیگر یکی برند. می لذت انحرافی رفتارهاي از مردم است. لذت انحرافی فراغت پیگیري

 این کنترلی خود نظریه اصلی فرض باشد. می افراد 3پایین کنترلی خود تأثیرگذار، عومل
 نظریه دارند. جرم ارتکاب به گرایش کمتر زندگی طول در باال خودکنترلی با افرادي است،

 فرد چه هر و است جرم ارتکاب دلیل تنها پایین، خودکنترلی که پندارند می 4جرم  عمومی
 ,McMullen( است بیشتر جنایی هايفعالیت سمت به او گرایش باشد، خودکنترل کمتر

 بیشتر انحرافی فراغت باشد ترپایین انجوان کنترلی خود میزان چه هر نتیجه در)؛ 1999:7
  بود. خواهد

                                                 
1 leisure serious 
2 leisure casual 
3 low self- control 
4 general theory of crime 
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 است ضروري و مهم جهت آن از جوانان فراغت اوقات بهینه نمودن پر مورد در بحث
 گراصالح و دهنده رشد تواند می آن از ايلبه است، دولبه شمشیري همچون اوقات این که

 دلیل همین به فسادانگیز، و بیهودگی حتی و جوانی نیروي کنندهزایل دیگر ايلبه و باشد
 همه زیرا است ضروري و حیاتی بسیار انحرافی، فراغت بررسی اهمیت نمود ادعا توان می

 و پیامدها هم و دهد می قرار الشعاعتحت چشمگیري طوربه را جوانان زندگی هايجنبه
 و جامعه اخالقی معضالت گسترش ،اجتماعی امنیت افتادن خطر به چون زیادي هايآسیب

 عنوانبه مازندران ساحلی و مرکزي شهرهاي از یکی عنوانبه بابلسر شهر دارد. همراه به ...
 شده واقع شهر این در مازندران دانشگاه شود. می شناخته دانشگاهی و گردشگري شهري

 جوان نیز شهر جمعیت از  مهمی بخش همچنین و دارد دانشجو هزار 12 از بیش که است
 جمله (از آشکار فراغتی فضاهاي در اجتماعی هايآسیب از انواعی رگیرد جوانان باشند. می
 برخی شوند. می ...) و هاجشن و ها(مهمانی پنهان و سراها)قلیان و دریا ساحل ها،پارك در
 به توجه با باشند. می گسترش و فرهنگ به شدن تبدیل حال در فراغتی انحرافات این از

 باشد می برخوردار اجتماعی هايسیبآ از پیشگري در ییاالب اهمیت از درونی کنترل اینکه
 با بابلسر شهر جوانان انحرافی فراغت لهأمس بررسی به تا شود می تالش یقتحق این در
  شود. پرداخته جرم عمومی نظریه بر کیدأت

  
  پژوهش پیشینه
 و یانحراف غیر اصلی الگوي دو قالب در فراغت اوقات سازيمفهوم با حاضر، پژوهش در
 این شود.می پرداخته جوانان فراغت اوقات انحرافی و مخرب هايجنبه به انحرافی،

 و جوانان فراغت چشمگیر هاي تفاوت حاضر، عصر هاي ویژگی هدربردارند سازي، مفهوم
 بخش این در است؛ فراغت اوقات بررسی در نظري نوین رویکردهاي از گیري بهره

  شد. خواهد مرور دارند، حاضر ژوهشپ با موضوعی ارتباط که هایی پژوهش
  

   الف) تحقیقات داخلی
Esfanjir & et. al. (2016) براي محوري عامل یک عنوانبه را کم کنترلی خود 

 خود همچنین اند.کرده معرفی جوانان میان ... و مخدر مواد مصرف نظیر انحرافی رفتار
 مصرف براي قوي بسیار نندهکپیشگیري عامل یک عنوانبه نوجوانان میان در کم کنترلی

  است. شده معرفی مخدر مواد مصرف سوء و سیگار استعمال الکلی، مشروبات
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Aliverdiniya & unesi (2014) ارتکاب بر خودکنترلی ثیرأت بررسی به تحقیقی در 
 روش به تحقیق این اند.پرداخته الکل و مواد مصرف بر کیدأت با دانشجویان میان در جرم

 نتایج است. شده انجام عالمه و تهران دانگشاه دانشجویان از نفر 416 انمی در پیمایش
 و پسرها میان در سیگار باشد. می متوسط حد در دانشجویان خودکنترلی که دهد می نشان
 در الکل و مواد مصرف همچنین؛ اندبوده مصرفی مواد ترینشایع دخترها میان در قلیان
  است. شده گزارش دختر جویاندانش از بیشتر پسر دانشجویان میان

Bashiriyan & et. al. (2014) از نفري 650 نمونه یک با پژوهشی در نیز 
 مصرف به نوجوانان تمایل با خودکنترلی رابطه بررسی به همدان شهر پسر آموزان دانش
 خودکنترلی بین دارمعنی رابطه که بود این مؤید پژوهش این نتایج .اندپرداخته مخدر مواد

 در .دارد وجود مخدر مواد به نسبت نگرش و مواد مصرف قصد و مواد مصرف سابقه با
 مواد مصرف به گرایش در کلیدي عامل عنوانبه خودکنترلی تحقیق این نهایی نتیجه

  .است شده شناخته
 رفتار بررسی به اندکی تحقیقات چند هر که دهد می نشان داخلی هايپژوهش بررسی

 فضایی و بستري بعنوان را فراغت تحقیقات از برخی اما اندپرداخته فراغتی منظر از انحرافی
 و خودکنترلی میان رابطه بررسی به تحقیقاتی همچنین اند.داده قرار مدنظر انحراف براي
 با تا است شده تالش تحقیق این در اند.پرداخته آن ابعاد از برخی بر کیدأت با انحرافی رفتار

 از جدید بنديدسته ارائه ضمن انحرافی، رفتار نوعی بعنوان فیانحرا فراغت گرفتن نظر در
   شود. پرداخته آن بر خودکنترلی ابعاد ثیرأت به پنهان) و آشکار انحرافی (فراغت آن

  
  ب) تحقیقات خارجی

Blanco (2016) دانشجویان میان در انحرافی فراغت" بررسی به پژوهشی در 
 رفتار از باالتري سطح مستعد لیسانس ویاندانشج او نظر از است. پرداخته "لیسانس
 در رشدي درحال بزرگساالن بعنوان گروه این هستند. خود فراغت اوقات زمان در انحرافی

 این اغلب و بوده، گروها سایر با مقایسه در بیشتري ازاد وقت داراي که شود می گرفته نظر
 یا نامناسب جامعه دیگر دافرا توسط که گذرانند می اي فراغتی هايفعالیت به را زمان

 فراغت اوقات به نسبت فردي هاينگرش داد، نشان تحقیق نتایج گردد. می تلقی انحرافی
 انحرافی رفتارهاي نوع این در افراد مشارکت بر نزدیک، دوستان نگرش همچنین و انحرافی

  باشد. می ثیرگذارأت



1400بهار  ،3 شماره ،پانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  244  

Vera & Moon (2013) ریهنظ تجربی آزمون « عنوان تحت تحقیقی در 
 نظریه از استفاده با اندبوده صدد در »اسپانیایی جوانان میان در پایین خودکنترلی
 اسپانیایی جوانان بزهکارانه رفتارهاي از انواعی به فردسن گات و هیرشی خودکنترلی

 نتایج شدند. انتخاب نمونه جمعیت عنوانبه نوجوان از نفر 277 اساس این بر بپردازند.
 انواع روي بر معناداري اثر پایین خودکنترلی که است این کنندهبیان قتحقی این به مربوط
 این نتیجه بنابراین است. داشته بزهکارانه رفتارهاي جمله از بزهکارانه، رفتارهاي متنوع

 چقدر هر اینکه بر مبنی هیرشی و گاتفردسون خودکنترلی نظریه هايبینیپیش تحقیق
 تأیید را شود می بزهکارانه رفتارهاي درگیر بیشتر ردف باشد، تر ضعیف فرد در خودکنترلی

  کند. می
Barnse (2007) جوانان: توسط فراغت اوقات گذران« عنوان تحت ايمقاله در 

 میان در انحرافی فراغت بررسی به »جنسی فعالیت و انحراف مواد، مصرف بر ثیراتشأت
 جمله از فراغت زمان انحرافی يها عالیتف ايگسترده طیف بررسی به آنها پرداختند. جوانان
 جنسی فعالیت و انحراف قاچاق، داروي از استفاده سیگار، کشیدن الکل، زیاد مصرف

 فراغت در کنندهتحریک عامل عنوانبه دوستان و بازدارنده عامل عنوانبه خانواده پرداختند.
  اند.گرفته قرار یدأیت مورد انحرافی

Kuhnle & et. al. (2010) و هاگیريجهت رابطه « عنوان تحت خود پژوهش در 
 در زندگی تعادل و فراغت اوقات مدرسه، تضادهاي فراوانی خودکنترلی، ارزشی، هايگرایش

 امیدوارکننده روش یک تواندمی خودکنترلی تقویت و پرورش که کنند می بیان »نوجوانی
 در واقع در باشد. یزندگ تعادل تجربه افزایش نتیجه در و اهداف تضاد تعداد کاهش براي

   پردازند. می هنجارها با تضاد به جوانان که است پایین کنترلی خود صورت
Nakhaie & et. al. (2000) و فردسن گات جرم  عمومی نظریه پژوهشی در 

 اشکال همه قوي و مهم کننده بینیپیش خودکنترلی بودند کرده ادعا که را هیرشی
 خطرپذیري خودکنترلی، گوناگون ابعاد میان در چنینهم کنند. می تأیید را است بزهکاري

 در را کنندگیتبیین قدرت بیشترین متغیرها این ابعاد سایر نسبت به زدگیشتاب از بعد
  است. داشته انحرافی رفتارهاي بروز

 متشکل اينمونه بر است داده انجام همکارانش و Tittle (2003) که دیگر تحقیق در
 دهد می نشان آمریکا متحده ایاالت شهرهاي از یکی در باال به سال 18 افراد از نفر 350 از

  کند. می بینیپیش را رفتاري انحرافات و رفتاريکج تغییرات آن ابعاد و کنترلی خود که
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  تحقیق نظري چارچوب و مبانی
 مفاهیم تعریف
  فراغت

 لشام و است Leisure انگلیسی معادل و Loisir فرانسوي معادل ترجمه فراغت
 ). Papli Yazdi and Sataii, 2006: 133( کند نمی کار انسان که است زمانی مدت

 است زمانی مازاد فراغت نویسد: می نومیر فراغت، اوقات تعاریف نخستین از یکی در
 در ماند.می باقی زندگی الزامات و  رسمی وظایف براورد براي مصروفه زمان کسر از بعد که

 کند انتخاب دارد دوست که را آنچه سازد می قادر را فرد که تاس آزادي وقت فراغت واقع
)Momondi, 2001: 413(.  

 تجربه از خاصی عرصه فراغت اوقات گفت: توان می فراغت اوقات از دیگر تعریف در
 که است لذتی و مندي رضایت انتخاب، حق داشتن افراد، براي آن امتیاز که است انسانی
 توان می کلی طور به ). Zokaii, 2007: 20( دارد دنبال هب را بیشتر شادي و لذت خود،
 موظف و شغلی فعالیت گونه هیچ آن طی در که است انسان بیداري از زمانی فراغت گفت:
 ,Rahnamaii( بگذراند خود دلخواه و میل به را آن بتواند انسان و باشد نداشته وجود

2014: 18 .(  
  
  انحرافی فراغت

 هنجارهاي با مغایر فراغت گذران قصد به که است رفتاري گونه هر انحرافی فراغت
 یا مثبت فراغتی، هايفعالیت جامعه نوع به بسته گیرد. می صورت جامعه قانونی و اخالقی
 و هاصورت انحرافی، فراغت ).Stebbins, 1996:115( شود می گرفته نظر در انحرافی

 آسیب موارد، اغلب در و رساند می آسیب دیگران و خود به که است فراغت از هاییتجربه
   ).Rojek, 2002:76( شود می قلمداد

 همراه جامعه هنجارهاي گرفتن نادیده با که است فعالیتی انحرافی فراغت حقیقت در
 که زنند می خود فراغت زمان در هاییفعالیت به دست آگاهانه صورت به افراد واقع در است.

 طول در فردي هر است ممکن اینکه به توجه با گیرد. می نادیده را جامعه هنجارهاي
 کسانی و کنند می تخطی هنجارها از که بزند دست فراغتی فعالیت به گاهی خود زندگی

 فراغت بنابراین دهند می انجام را فراغتی فعالیت نوع این برنامه با و دائما که هستند هم
 و تحمل قابل غیر جدي، فیانحرا فراغت از که است فعالیت و رفتار از طیفی یک انحرافی

 تا ...) و قمار الکلی، مشروبات مصرف مخدر، مواد تفننی مصرف (مثل: شدید انحراف با
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 قلیان، و سیگار مصرف (مثل، مالیم انحراف با و تحمل قابل جدي، غیر انحرافی فراغت
 مهه است ممکن اینکه است مسلم که آنچه گیرد. می بر در را ...) و  عمومی وسایل تخریب

 جدي واکنش جامعه زمانی و دهند انجام را دوم نوع از انحرافی فراغت نوعی به جامعه افراد
 میل تحمل قابل غیر و جدي شدید، انحراف نوع سمت به انحرافی فراغت که دهدمی نشان
 و انداخته خطر به را اجتماعی نظم نوعش هر از انحرافی فراغت که چند هر کند.

 نوع دو به توانمی را انحرافی فراغت اساس این بر گیرد.می ادیدهن را اجتماعی هنجارهاي
  :1کرد تقسیم پنهان و آشکار متفاوت
  

   2آشکار انحرافی فراغت) الف
 داراي که شود می گرفته نظر در انحرافی فراغتی فعالیت نوع هر آشکار انحرافی فراغت

 یا مجازات بدون عمدتاً و جدي غیر و گهگاهی بودن، تحمل قابل مالیم، انحراف ویژگی
 بعنوان اما بیند،می آسیب جامعه عمدتاً فراغت نوع این نتیجه در باشد. ضعیف مجازات
 فراغت نوع این برابر در شدید العملیعکس کمتر و شودنمی گرفته نظر در جدي آسیب

 در سهولت و فراوانی دلیل به انحرافی فراغت نوع این شود.می دیده جامعه سوي از انحرافی
 تخریب سیگار، مصرف قلیان، مصرف است. آمده در جامعه در عرف بصورت بیشتر آن انجام

 پوشی مبدل خیابانی، مزاحمت پرخطر، رانندگی عمومی، وسایل تخریب زیست، محیط
  است. جامعه در انحرافی فراغت نوع این از هایینمونه

  
  3پنهان انحرافی فراغت) ب

 داراي که شود می اطالق انحرافی فراغتی فعالیت نوع هر به پنهان انحرافی فراغت
 با همراه و پنهان بصورت عمدتاً و جدي بودن، تحمل قابل غیر شدید، انحراف ویژگی

 آسیب افراد و جامعه انحرافی فراغت نوع این اثر در مواقع بیشتر در باشد. شدید مجازات
 جرم نوعی بعنوان اییجن لحاظ به جامعه در انحرافی فراغت نوع این بینند.می جدي

 تلفنی، مزاحمت قمار، الکلی، مشروبات مصرف مخدر، مواد مصرف شود.می شناخته
 پارتی و مخالف جنس با دوستی اي،رایانه تخلفات پورن، هايفیلم اخالقی، غیر هاي سایت
  هستند. انحرافی فراغت نوع این از هایینمونه

                                                 
  است. گرفته صورتنویسندگان  توسط بنديتقسیم این ١

2 obvious deviant leisure 
3 latent deviant leisure  
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  آنها از ریکه هايویژگی و انحرافی فراغت انواع :1 جدول
Table 1: The Types of Leisure Time and Their Features 

  پنهان انحرافی فراغت  آشکار انحرافی فراغت  انحرافی فراغت انواع
Types of Deviant 

Leisure Obvious Deviant Leisure Latent Deviant Leisure 

  هاویژگی

 محسوب جدي غیر فراغتی فعالیت - 
  شود می

  گردد می تحمل امعهج سوي از - 
 شدیدي العملعکس معموالً جامعه - 

  دهد نمی نشان
 مجازات بدون عمدتاً یا کم مجازات - 

  است
 هنجارهاي از مالیم انحراف داراي - 

  است جامعه
 مشروع و جنایی غیر جرم، لحاظ به - 

  است

 محسوب جدي غیر فراغتی فعالیت - 
  شود می

 تحمل قابل غیر جامعه سوي از - 
  است

 سوي از شدید العملعکس با - 
  است همراه جامعه

  است همراه شدید مجازات با - 
 هنجارهاي از شدید انحراف داراي - 

  است جامعه
 جرم نوعی و جنایی جرم، لحاظ به - 

  شود می محسوب
  )حاضر تحقیق منبع:(

  
 این است. شده استفاده جرم عمومی نظریه از موضوع بررسی براي پژوهش این در

 هیرشی و فردسن گات میشل به مربوط اجتماعی کنترل نظریه ي نسخه نجدیدتری نظریه
 قرار توجه مورد خودکنترلی نظریه به معروف »جرم  عمومی تئوري« عنوان با که است

 کاريبزه علل مانند جرم،  عمومی نظریه ).Williams McShane, 2004: 211( گرفت
 اند،نکرده توجه جرم ماهیت به بوطمر حقایق به کافی قدر به دیگر نظریات که است مدعی
 در هیرشی قبلی نظریه مانند نیز نظریه این شوند. می جرم مرتکب لذت کسب هدف با افراد
 انطباق قابل زیادي حد تا خودکنترلی مفهوم با و است کالسیک نظریه یک مجرمیت، باب

  ).Walsh, 2010: 110( است
 در مرکزي نقش هیرشی، و ردسنفتگا جرم  عمومی نظریه گذشته، دهه دو طول در

 فاقد که افرادي شود می ادعا نظریه این اصلی هسته در است. داشته شناسیجرم نظریه
 و انحراف و کاريهبز :نظیر رفتاري مشکالت درگیر دارد احتمال بیشتر هستند، خودکنترلی

  ). Piquero & et. al, 2010: 628( شوند آن نظیر رفتارهاي
 اظهار اصول برخی Micheal Gottfredson گاتفردسان یکلما همکاري با هیرشی

 مفاهیم با کنترل مفاهیم کردن یکپارچه طریق از را اجتماعی کنترل نظریه در شده
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 و اصالح عقالنی، انتخاب و روزمره هاي فعالیت شناختی، روان اجتماعی، زیستی هاي نظریه
 کنترل نظریه از اًاساس نترلی)ک (خود یعنی محوري جدید مفهوم واقع در کرد. تعریف باز

 روي بر تا است فرد روي بر بیشتر آن، تمرکز اما شده، برگرفته هیرشی پیشین اجتماعی
 مقابل در شخص یک که میزانی بعنوان را خودکنترلی ایندو کنترل. خارجی منافع

 هاي ویژگی نظریه، این کلی طرح .کنند می تعریف است پذیر آسیب اي لحظه هاي وسوسه
  کند. می روشن را شود می پایین خودکنترلی شامل که هایی ویژگی مخصوصاً دکنترلیخو

 اجتماعی، کنترل نظریه پس در هیرشی، هاي مفروضه با تناسب در جدید، نظریه این
 نیستند. ویژه) تمایالت و (نیازها خاص هاي انگیزه داراي مجرمان که بود نیز فرض این بر

 ضعیف، خودکنترلی دارند. اختیار در را مشابه تمایالت به دستیابی هاي راه افراد تمام
 که حالی در دارد همراه به جرم، در فرد شدن درگیري براي را بیشتري احتمال

 ,Williams, McShane( کند می اندك را جرم در شدن درگیر احتمال قوي، خودکنترلی
2004: 212 .(  

 کند. می فراهم را آسانی و مدتهکوتا کامروایی و رضایت جرم، نظریات، این اساس بر
 که شوند می جرم مرتکب زمانی مردم است، بینیپیش قابل و عقالنی جرم همچنین

 ثابتی هايتفاوت اینکه گرفتن درنظر با دو این دهد. وعده آسیب خطر کمترین با پاداشی
 مفهوم به را اجتماعی زیستی عنصري دارد وجود انحراف پذیرش در مردم گرایش در
 جرم  عمومی نظریه است. پایین خودکنترلی مفهوم، این اند.کرده اضافه اجتماعی ترلکن

 مهیا انحرافی رفتارهاي براي را زمینه افراد در خودکنترلی بودن پایین کند می اذعان
 با افرادي است، این جرم  عمومی نظریه مورد در هیرشی و گاتفردسن اصلی فرض کند. می

 دو این تصور واقع در دارند. جرم ارتکاب به گرایش کمتر زندگی طول در باال خودکنترلی
 ارتکاب عدم یا ارتکاب براي فرد استعداد مبین تواند می خود کنترل میزان که است این بر

 هنجارهاي با فرد انطباق احتمال مبین خود، کنترل بودن باال همچنین باشد. جرایم
  ).Gottfredsen and Hirsch, 1990( است قوانین و اجتماعی

 و است جرم ارتکاب دلیل تنها پایین، خودکنترلی که پندارند می جرم  عمومی نظریه
 در است. بیشتر جنایی هايفعالیت سمت به او گرایش باشد، خودکنترل کمتر فرد چه هر

 در را جرم نوع همه تواند می که است فاکتوري خودکنترلی هیرشی، و فردسن گات نظریه
 گات ).Buker, 2011: 266( کند بیان اي،جامعه هر و گروهی هر سی،جن هر نژادي، هر

 خشنودي برابر در توانند می باال کنترلی خود با افراد معتقدند، ،)1990( هیرشی و فردسون
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 رفتارهاي باعث پایین کنترلی خود بالعکس، کنند. مقاومت انحرافی عمل نتیجه در کاذب
   شود. می منحرفانه

 خودکنترلی سطح به بستگی جرم، ارتکاب به تمایل هیرشی و نفردسو گات نظر از
 آنها کنترلی خود میزان که افرادي است. پایین خودکنترلی دیدگاه این اصلی مفهوم دارد.
  گردد. می بررسی تحقیق این در که هستند متفاوتی ویژگی داراي بوده پایین

 تفکر بدون و آنی نگیزها با و زدهشتاب پایین کنترلی خود با افراد :1زدگی شتاب - 1
  کنند. می عمل قبلی

  دارند. دیگران عالیق به نسبت محورانه خود گیريجهت افراد این :2محوري خود - 2
 و سرسختی پشتکار، دارند، پایین خودکنترلی که اشخاصی :3پشتکار عدم - 3

   دهند. می ترجیح را ساده کارهاي آنها .ندارند شانزندگی در پایداري
 و دارند  ناکامی به نسبت  کمی تحمل پایین کنترلی خود با افراد :4خشم ابراز - 4

 سخت شرایط با مواجهه در فیزیکی درگیري و تجاوزگرانه رفتارهاي به گرایش
  دارند.

 و ماجراجویی خطرپذیري، دنبال به پایین کنترلی خود با افراد :5پذیريریسک - 5
  هستند. هیجان

 برخوردارند پایین کنترلی خود هک افراد از دسته آن :6فیزیکی فعالیت ترجیح - 6
 را دارد نیاز طراحی و مهارت به که ادراکی و ذهنی هاي فعالیت بر فیزیکی هاي فعالیت
  دهند. می ترجیح

 سراسر در مجرمانه هايفعالیت در درگیري براي ها ویژگی از دسته این با افراد
 ,Winfrey( وردارندبرخ باال کنترلی خود از که هستند افرادي از مستعدتر شان زندگی

2009; 2011; McMullen, 1999; Long Shore7, 1998: 103.(  
 جرم در شرکت در افرد هايتفاوت که دهد می توضیح جرم  عمومی نظریه کلی ورطبه

 افرادي گیرند. می قرار ايلحظه هايوسوسه معرض در افراد که است علت این به جنایت، و
 عواقب آنها چون گیرند؛ می قرار ايلحظه هايوسوسه رضمع در بیشتر پایین خودکنترلی با

                                                 
1 impulsive 
2 self-centeredness 
3 diligence 
4 temper 
5 risk-seeking 
6 physical activity 
7 Long shore 
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 که دارد بیشتري احتمال نتیجه در و گیرند نمی نظر در را خود اعمال دردناك یا منفی
 و کاريبزه در شرکت به تمایل در افراد رواین از بزند؛ سر آنها از انحرافی رفتارهاي
 در آنها کنترلی خود سطح و زانمی به بستگی و هستند متفاوت آن به شبیه رفتارهاي

 انحرافی رفتار نوعی بعنوان انحرافی فراغت با رابطه در ایده این دارد. انگیزوسوسه شرایط
 گیرند می قرار انحرافی رفتار موقعیت در فراغتشان اوقات زمان در جوانان کند. می صدق نیز
 نقش خودکنترلی نهایی لهمرح در بلکه شوند نمی انحرافی فراغتی کنش درگیر آنها همه اما

 جوانان پایین کنترلی خود چقدر هر دارد. انحرافی کنش ارتکاب عدم یا ارتکاب در محوري
  بود. خواهد بیشتر شانانحرافی فراغت باشد بیشتر

  
   نظري مدل

  
  

                                    
  

  
 
 

  
  
  
  
  
  

  تحقیق نظري مدل :1 شکل
Figure 1: Theoretical Model of Research 
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   پژوهش هايفرضیه
   دارد. تأثیر آن ابعاد و انحرافی فراغت بر پایین کنترلی خود اصلی: فرضیه

 دارد. داريمعنی رابطه آن ابعاد و انحرافی فراغت با زدگیشتاب  
 دارد. داريمعنی رابطه آن ابعاد و انحرافی فراغت با خشم ابراز 
 دارد داريمعنی رابطه آن ابعاد و انحرافی فراغت اب پشتکار عدم. 
 دارد داريمعنی رابطه آن ابعاد و انحرافی فراغت با محوري خود. 
 دارد داريمعنی رابطه آن ابعاد و انحرافی فراغت با پذیريریسک. 
 دارد داريمعنی رابطه آن ابعاد و انحرافی فراغت با بدنی فعالیت ترجیح. 
 
  پژوهش شناسیروش
 نوع از و 1پیمایشی حاضر پژوهش تحقیق روش شناختی،روش منطق لحاظ زا

 سال 35 تا 18 جوانان کلیه از است عبارت تحقیق این آماري جامعه باشد.می 2مقطعی
 نمونه حجم عنوانبه نفر 400 نمونه تعداد باشد. می 1396 سال در بابلسر شهر در ساکن
 نیاز مورد هايداده است. بوده ايمرحله چند ايخوشه گیرينمونه روش است. شده تعیین
 تحلیل تجزیه براي گردید. آوريجمع میدانی روش به پرسشنامه ابزار طریق از تحقیق

 سازي مدل افزار نرم از نظري مدل آزمون براي و SPSS افزارنرم از پژوهش این هاي داده
 خودکنترلی زهسا تحقیق این در مستقل متغیر است. شده استفاده AMOS ساختاري

 اعتبار از ابزار اعتبار بررسی براي باشد. می انحرافی فراغت سازه نیز وابسته متغیر و پایین
 هايشاخص تحقیق هايسازه به مربوط االتؤس طراحی از بعد است. شده استفاده صوري

 رقرا مدنظر مورد این در نهاآ نظر و شد داده انحرافات حوزه در خبره افراد از نفر سه به
 جوانان از نفره 30 نمونه یک در تحقیق االتؤس 3پایایی منظور به بعد مرحله در گرفت.

 سازه و 78/0 انحرافی فراغت سازه آلفاي شد. گیرياندازه نهاآ آلفاي قرارگرفت آزمون مورد
 حال عین در است. گرفته قرار قبول قابل محدوده در 71/0 آلفاي ضریب داراي خودکنترلی

 برخوردار قبول قابل برازش از گیري اندازه هاي مدل نیز ساختاري مدل ونآزم مرحله در
  اند.بوده

  

                                                 
1 survey 
2 cross - sectional 
3 reliability 
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  متغیرها عملیاتی تعریف
   وابسته) (متغیر انحرافی فراغت )الف

 هنجارهاي گرفتن نادیده و تخطی از که انحرافی فراغت تحقیق این در وابسته متغیر
 و گیرد می صورت فراغت زمان در هک است فعالیتی نوع هر یعنی گیرد. می انجام جامعه
 نوع این جامعه نوع به بسته باشد، جنایی غیر و جنایی اخالقی، هنجارهاي کنندهنقض

 اساس این بر ).Stebbins, 1996: 115( شودمی گرفته نظر در انحرافی فراغتی ها فعالیت
 محیط تخریب سیگار، قلیان، مصرف( چون هايشاخص 16 طریق از انحرافی فراغت
 مصرف پوشی، مبدل خیابانی، مزاحمت پرخطر، رانندگی عمومی، وسایل تخریب زیست،

 هاي فیلم اخالقی، غیر هايسایت تلفنی، مزاحمت قمار، الکلی، مشروبات مصرف مخدر، مواد
  شد. سنجیده پارتی) و مخالف جنس با دوستی اي، رایانه تخلفات پورن،

 انحراف ویژگی داراي که انحرافی راغتیف فعالیت نوع هر: آشکار انحرافی فراغت - 1
 ضعیف مجازات یا مجازات بدون عمدتاً و جدي غیر و گهگاهی بودن، تحمل قابل مالیم،
 7 با آشکار انحرافی فراغت تحقیق این در شود. می گفته آشکار انحرافی فراغت باشد

 عمومی، وسایل تخریب زیست، محیط تخریب سیگار، مصرف قلیان، مصرف( شاخص
  قرارگرفت. سنجش مورد پوشی) مبدل خیابانی، مزاحمت پرخطر، نندگیرا

 که انحرافی فراغتی فعالیت نوع هر به پنهان انحرافی فراغت: پنهان انحرافی فراغت - 2
 و شدید مجازات با همراه عمدتاً و جدي بودن، تحمل قابل غیر شدید، انحراف ویژگی داراي

 فراغت نوع این اثر در مواقع بیشتر در شود. می اطالق باشد پنهانی و مخفیانه بصورت
 با پنهان انحرافی فراغت تحقیق این در بینند.می جدي آسیب افراد و جامعه انحرافی
 تلفنی، مزاحمت قمار، الکلی، مشروبات مصرف مخدر، مواد مصرف چون هاییشاخص

 پارتی و مخالف جنس با دوستی اي،رایانه تخلفات پورن، هايفیلم اخالقی، غیر هاي سایت
  قرارگرفت. سنجش مورد

  
  مستقل) (متغیر خودکنترلی ابعاد - ب

 تمایل خودکنترلی، مناسب سطوح که دارند می بیان ،)1969( هیرشی و گاتفرسون
 که فوري و آنی رفتارهاي و اعمال از تا دهد می اجازه کنشگران به که است پایدار فردي
 ,Nofinger( نماید اجتناب است، بیشتر آن تمد بلند مزایاي از پیامدهایش و هاهزینه

 خودش بر کاريبزه هايفرصت برابر در فرد که کنترلی میزان به خودکنترلی). 192 :2008
  ).Gottfredson & Hirsch, 1990: 89( شود می گفته دارد،
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 آن رایج هايویژگی وسیله به را جرم است بهتر دارند عقیده هیرشی و فردسون گات
 هیجان، آسان، و ساده خشنودي فوري، خشنودي: از عبارتند هاویژگی این م.کنی مالحظه

 و درد اندك، ریزيبرنامه یا مهارت درازمدت، در آن ايحاشیه یا کم منافع اضطراب، خطر،
 اساساً جرم که ساخت متقاعد را هیرشی و فردسن هاي،ویژگی این قربانی. براي ناراحتی

 ساختن محدود در آنها توان معناي به کنترلی خود است. كاند خودکنترلی مسئله از ناشی
 ابراز پشتکار، عدم پذیري، ریسک بعد شش در خودکنترلی تحقیق این در است. خویش

 گرفته قرار بررسی مورد بدنی فعالیتهاي ترجیح و خودمحوري، زدگی، خشم،شتاب
  است. شده زیرگزارش درجدول ها متغیر این تعریفاست.

  
 مستقل متغیرهاي عملیاتی و   مفهومی فتعری :2 جدول

Table 2: Conceptual and Operational Definition of Independent 
Variables 

  عملیاتی تعریف  مفهومی تعریف  متغیر نام
Variable Name Conceptual Definition Operational Definition 

  پذیريریسک
 در دارند پایین خودکنترلی که اشخاصی

 و پرمخاطره پرماجرا، که هایییتفعال
  کنند می شرکت است انگیزهیجان

 ییماجراجو و هیجان من براي «
 مقررات و نظم رعایت از ترمهم
 دهم می انجام را کاري « و »است

 درنظر را آن پیامد اینکه بدون
  »بگیرم

  پشتکار عدم

 دارند، پایین خودکنترلی که اشخاصی
 زندگی در پایداري و سرسختی پشتکار،

 ترجیح را ساده کارهاي آنها .ندارند شان
 به نیاز هم جرم انجام براي و دهند می

 و صبر به نیاز که بلندمدت ریزيبرنامه
 با بعد این نیست. باشد، داشته حوصله

  شود می سنجیده الؤس دو

 مرا که سخت واقعاً کارهاي «
 « و »ندارم دوست کند می محدود

 مبد عادات سختی به مجبورم من
  »کنم ترك را

  خشم ابراز

 تحمل پایین خودکنترلی با اشخاصی
 و دارند  ناکامی به نسبت  کمی

 است. بردباري با همبسته خودکنترلی
 سمت به متمایل پایین بردباري

  باشد می مقابله و ناسازگاري

 با گفتگو جاي به را مسائلی
 حل فیزیکی برخورد و عصبانیت

 خیلی ناکامی موقعیت در کنم. می
  »شوم می عصبانی زود

 تفکر بدون و آنی انگیزه روي از افراد این  زدگیشتاب
 را آنی لذت آنها .کنند می عمل قبلی

 اینکه بدون کاري انجام در من «
 عمل آن به کنم فکر آن مورد در
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  عملیاتی تعریف  مفهومی تعریف  متغیر نام
Variable Name Conceptual Definition Operational Definition 

 انداختن تعویق به توانایی کنند. می طلب
 در منفعت داشتن نگه براي را خشنودي

  ندارند را طوالنی هايزمان

 در بدون اغلب من « و »کنم می
روش و هاگزینه تمام گرفتن نظر
  »کنم می کاري انجام به اقدام ها،

  محوري خود

 بودن احساسبی یا بودن تفاوتبی
 آنها دارند. دیگران نیازهاي به نسبت

 بد اینکه یا اجتماعی اصول مخالف لزوماً
  نیستد باشند، هم اندیش

 نظر رد را خودم ابتدا کارها در
 براي را شرایط اگر حتی گیرم می

 از من کند. سخت دیگران
 دارد ضرر برایم که چیزهایی

  کنم می اجتناب

 فعالیت ترجیح
  بدنی

 بیشتر پایین، خودکنترلی با اشخاص
 ساده یا آسان هايشیوه از دارند تمایل
 استفاده هایشانخواسته برآوردن براي
 و ملتأ بر را بدنی هايفعالیت آنها کنند.

  دهند می ترجیح گفتگو

 باعث که را کاري هر اغلب من
 انجام شود می امشادي و تفریح

 هدف قیمت به اگر حتی دهم، می
 گاهی « و »شود تمام درازمدتم

 مرا ها سرگرمی و تفریحات اوقات،
  »دارد می باز کارهایم انجام از

  
  هایافته تحلیل
  نمونه اجمالی توصیف

 بابلسر شهر ساکن سال 35 تا 18 جوانان از نفر 400 بین زا تحقیق این در اطالعات
 نفر) 199( زن درصد 49 /8 همچنین اند. بوده مرد نفر) 201( درصد 2/50 شده آوريجمع

 سن باالترین و سال 18 سن ترینپایین و بوده سال 25 افراد سنی میانگین که است زن
 نفر) 82( درصد 5/20 مجرد )نفر296( درصد 74 تأهل لحاظ به است. بوده سال 35 نیز

 تحصیالت با رابطه در اند.بوده گرفته طالق یا دهش فوت همسر نفر) 16( درصد 4 و متأهل
 با دیپلم زیر و نمونه افراد بیشترین نفر)167( درصد 8/41 با لیسانس تحصیالت با افراد هم
 اقتصادي عیتوض درصد 8/69 دهند.می تشکیل را نمونه افراد کمترین نفر) 8 ( درصد 2

 4 تنها و کرده ارزیابی پایین را خود وضعیت هم درصد 19 اند.کرده ارزیابی متوسط را خود
  اند.کرده ارزیابی باال را خود وضعیت درصد

 اساس بر باشد.می افراد انحرافی فراغت نمرات فراوانی توزیع دهندهنشان 3 جدول
 و باال، درصد 8/6 بوده، متوسط فیانحرا فراغت داراي درصد 8/23 حدود جدول اطالعات

 فراغت میزان گفت توانمی کل در است. بوده پایین شانانحرافی فراغت هم درصد 69
 فراغت هايگویه در فراوانی بیشترین که طوريبه باشد. می پایین حد در شانانحرافی
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 به مربوط آن کمترین و بوده مخالف جنس با دوستی و قلیان مصرف به مربوط انحرافی
  است. بوده مخدر مواد مصرف و  عمومی وسایل تخریب هايگویه

  

  انحرافی فراغت میزان درصد و فراوانی توزیع :3 جدول
Table 3: Frequency and Percentage Distribution of Deviant Leisure Rate 

انحرافی فراغت  
  درصد  فراوانی  پاسخ طبقات

Deviant Leisure 
Category  Frequency  Percentage  

  6/8 27  باال
 23/8  95  متوسط
 69 276 پایین
 99/5 398  کل

 0/5 2  پاسخبی
  100  400  کل
 62-4 :دامنه                              19/70 :میانگین

  
   فرضیات آزمون

 است. شده استفاده پیرسون همبستگی آزمون از تحقیق فرضیات آزمون براي
 Amos افزار نرم از تجربی ساختاري مدل ارائه و تحقیق نظري مدل آزمون براي همچنین
 متغیر با مستقل متغیرهاي بین روابط تفسیر و تحلیل به ابتدا ادامه در است. شده استفاده
 از متغیرها بین چندگانه روابط پایان در و پردازیممی آن) ابعاد و انحرافی (فراغت وابسته
  شود.می ارائه ساختاري مدل طریق

  

  انحرافی فراغت و مستقل متغیرهاي بین همبستگی آزمون :4 جدول
Table 4: Correlational Test between Independent Variables and Deviant 

Leisure 
 مستقل متغیرهاي  همبستگی میزان  معناداري سطح

Significant  Correlation  Dependent variables  
 بدنی فعالیت ترجیح 0/48  0/00
 زدگیشتاب 0/36 0/00
 خودمحوري 0/39  0/00
 خشم ابراز 0/32 0/00
 پشتکار عدم 0/15 0/00
 پذیريریسک 0/23 0/00
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 فراغت و پایین کنترلی خود ابعاد تمام بین که است آن از حاکی باال جدول هايیافته
 فراغت با بدنی فعالیت ترجیح متغیر ترتیب بدین دارد. وجود معناداري رابطه انحرافی

 جهت و بوده r=48/0 همبستگی میزان و Sig=00/0 است. معناداري رابطه داراي رافیانح
 داشته بیشتري فیزیکی فعالیت ترجیح افراد چه هر اساس براین باشد.می مستقیم رابطه
 و داشته مثبت تأثیر انحرافی فراغت بر امر این که بوده تريپایین خودکنترلی بیانگر باشند

 فراغت و زدگیشتاب متغیر بین رابطه همچنین ؛گرددمی نحرافیا فراغت افزایش موجب
 همبستگی میزان و Sig=00/0 باشد. می مثبت و مستقیم رابطه جهت و معنادار انحرافی

36/0=r و نمایدمی تسهیل را انحرافی فراغت شرایط زدگی،شتاب اساس این بر باشد. می 
 گونه- همان گردد.می آن افزایش موجب د،دار آن ابعاد و انحرافی فراغت بر مستقیم تأثیر

 دارد وجود معناداري رابطه نیز انحرافی فراغت و محوري خود بین آیدبرمی جدول از که
00/0=Sig 39/0 همبستگی میزان و=r خود است. مستقیم رابطه جهت بنابراین باشد. می 

 افراد انحرافی غتفرا براي را شرایط پایین کنترلی خود هايمشخصه از یکی بعنوان محوري
 فراغت با خشم ابراز متغیر بین شود.می انحرافی فراغت افزایش به منجر و نموده تسهیل
 باشد. می r=39/0 همبستگی میزان و Sig=00/0 دارد. وجود معناداري رابطه انحرافی

 وجود رفتار بر کمتري کنترل باشد، بیشتر افراد در خشم ابراز میزان چقدر هر که طوري به
 فرضیه این نتیجه در شود. می بیشتر جوانا سوي از انحرافی فراغت ارتکاب امکان که رد،دا

 وجود انحرافی فراغت و پشتکار عدم بین معناداري رابطه جدول به توجه با شود. می تأیید
 مستقیم و مثبت رابطه جهت نتیجه در بوده r=15/0 همبستگی میزان و Sig=00/0 دارد.
 رابطه جهت و معنادار انحرافی فراغت و پذیريریسک بین رابطه یقتحق این در باشد. می

 است. مستقیم رابطه جهت و باشد می r=23/0 همبستگی میزان و Sig=00/0 است. مثبت
 بر مستقیم تأثیر و نمایدمی تسهیل را انحرافی فراغت شرایط پذیري،ریسک اساس این بر

 مورد هم فرض این نتیجه در گردد.می آن افزایش موجب دارد، آن ابعاد و انحرافی فراغت
  است. گرفته قرار تأیید

  
   مدل آزمون

 AMOS افزارنرم از تحقیق نظري مدل آزمون براي تحقیق این در آمد که گونههمان
 است. مطرح ساختاري معادله افزارهاينرم از یکی عنوانبه افزارنرم این است. شده استفاده

 براي اساس این بر است. نظري هايمدل آزمون براي وشیر ساختاري معادله سازيمدل
 حقیقت در باشد. داشته فرضپیش نظري مدل محقق تا است نیاز تکنیک این کاربرد
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 مورد مطالعه مورد جامعه در را تحقیق نظري مدل تا دارد تالش طریق این از محقق
 اول رویکرد ارد.د وجود رویکرد دو ساختاري مدل آزمون براي کل در دهد. قرار سنجش
 و متعدد هايسازه با هايمدل آزمودن براي معموالً که باشد می ايمرحله دو رویکرد

 هاي مدل سازه اعتبار ابتدا روش این در گیرد. می قرار استفاده مورد پیچیده هاي مدل
 مورد مدل کل بعد مرحله در و ردیگ می قرار زمونآ مورد جداگانه صورت به گیري اندازه
 که دوم رویکرد اما)؛ Schumacher and Lumax, 2009: 232( گیرد می قرار نآزمو

 کل برازش ساختاري مدل از گیري اندازه مدل تفکیک بدون است اي مرحله یک رویکردي
 هاي سازه تعداد با و تر ساده ساختاري هاي مدل براي رویکرد این باشد. می نظر مورد مدل
 دو حضور دلیل به تحقیق این در). Bayern, 2016( ردیگ می قرار استفاده مورد کمتر
 هاي آماره نتایج که است شده استفاده اي مرحله یک رویکرد از ساختاري مدل در سازه
 مدل برازش نشانگر برازش هاي شاخص همچنین و بتا) ضریب و عاملی (بارهاي مدل درون

   باشد. می ساختاري

  
Chi-square = 40.30    Degrees of freedom = 19     CMIN/DF: 2/12   

RMSEA=0/05 
 

 تحقیق تجربی مدل :2 شکل
Figure 2: Experimental Research Model 

  
 پیداست مدل از که گونههمان باشد.می تحقیق نظري مدل آزمون بیانگر فوق مدل

 ترجیح خشم، ابراز خودمحوري، پذیري،ریسک پشتکار، (عدم مستقل متغیرهاي بین
 خوبی و مثبت همبستگی انحرافی) (فراغت وابسته متغیر با زدگی)شتاب و یبدن فعالیت
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 با برابر انحرافی) (فراغت وابسته متغیر به پایین خودکنترلی بتا ضریب دارد. وجود
)65/0=Beta،( هر که معنی بدین بوده مثبت و مستقیم رابطه جهت نتیجه در باشد. می 

 بود. خواهد بیشتر نیز جوانان انحرافی فراغت باشد بیشتر جوانان پایین خودکنترلی چه
 ضریب نبودن معنادار ماست. نظري مدل قبول قابل برازش دهندهنشان برازش هايآماره
 بدین ندارد. وجود تفاوتی تجربی مدل و نظري مدل بین که معناست این به اسکوئر کاي
 را ما نظري مدل در هامتغیر بین روابط اينمونه هايداده از حاصل تجربی مدل که معنا
 قرار خوبی محدوده در مدل شده تعدیل اسکوئر کاي مقدار و ؛است داده قرار حمایت مورد
 درصد 43 توانستن هم با مدل در حاضر متغیرهاي همچنین ؛)CMIN/DF: 2/12( دارد

 انحرافی فراغت سازه در دهند. قرار تبیین مورد را انحرافی) (فراغت وابسته متغیر تغییرات
 از نماید. تبیین را کل انحرافی فراغت تغییرات توانسته بیشتر پنهان انحرافی فراغت بعد

 شتاب متغیر دو به مربوط عاملی بار بیشترین پایین خودکنترلی سازه متغیرهاي میان
 قبولی قابلی کنندگیتبیین از نیز متغیرها بقیه حال عین در و بوده محوري خود و زدگی

   اند.بوده برخوردار
  
   گیرينتیجه

 شیوه و سبک در عمده تغییرات تکنولوژي، گسترده پیشرفت و صنعت تحوالت امروزه
 و نهاده فزونی به فراغت موضوع اهمیت که جایی تا است. شده موجب را شهروندان زندگی
 در است. درآمده امروز مسائل از یکی صورت به انحرافی، فراغت بعد بویژه فراغت مسأله
 هايجنبه این، بر عالوه است. داده قرار خطر معرض در را جامعه و فرد تسالم که حالی

 فراغت اوقات ابعاد به مربوط مسائل تشدید موجب جوانان بین در انحرافی فراغت گوناگون
 و کار از فارغ زمان و زندگی در افراد، فراغت اوقات از مصداقی انحرافی فراغت است. شده
 سراسر در فرهنگی اجتماعی، مسائل ترینمهم از یکی عنوانبه امروزه که باشد می اجبار
 ثیراتأت است درآمده عرف بصورت که زمانی بخصوص انحرافی فراغت است. مطرح جهان

 تحقیق در ترتیب این به است. گذاشته ايجامعه هر در اجتماعی و فردي سطوح بر مخربی
 قرار مطالعه مورد بابلسر شهر جوانان انحرافی فراغت بر کنترلی خود ابعاد تأثیر حاضر،
   گرفت.

 و خودکنترلی ابعاد بین معناداري و مثبت رابطه وجود از حاکی پژوهش هايیافته
 خود گاتفردسون و هیرشی جرم  عمومی نظریه طبق است. ابعادش و انحرافی فراغت

 با تحقیق این در که است انحرافی رفتارهاي تبیین در کلیدي عامل یک پایین کنترلی
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 سپس دارد. جامعه در جوانان انحرافی فراغت بر مستقیم تأثیر درصد، 65 بتاي ضریب
 خشم، ابراز چون تحقیق مستقل متغیر ابعاد همه بین رابطه دهدمی نشان نتایج

 فراغت با زدگی شتاب و بدنی فعالیت ترجیح محوري، خود پشتکار، عدم پذیري، ریسک
 از یکی پایین خودکنترلی که گردید مشخص واقع رد است. بوده معنادار و مستقیم انحرافی
 آنها توان معناي به خودکنترلی است. انحرافی فراغت رفتارهاي بر تأثیرگذار و مهم عوامل

 شدن درگیر براي را بیشتري احتمال ضعیف، خودکنترلی .است خویش ساختن محدود در
 را جرم در شدن درگیر احتمال قوي، خودکنترلی حالیکه در دارد همراه به جرم، در فرد

 با آن ارتباط و کنترلی خود ابعاد). McShane, Williams, 2004: 212( کند می اندك
 تحقیق همچنین )؛McMullen, 1999( است تحقیق هايیافته یدؤم انحرافی رفتارهاي

)Nakhaei & et. al, 2000،( رفتار و کنترلی خود گوناگون ابعاد بین که است داده نشان 
 در جوانان انحرافی رفتار با ابعادش و کنترلی خود معناداري و دارد وجود رابطه یانحراف

 اساس این بر .شود می ییدأت هم)، Esfajir & et. al. 2016, Heidarnia, 2012( تحقیق
 فراغتشان زمان در انحرافی رفتارهاي معرض در بیش و کم جوانان همه اینکه به توجه با

 باید که اينکته اما؛ گردند انحرافی فراغتی رفتار مرتکب نوعی به است ممکن گیرند می قرار
 مصرف چون انحرافی فراغت مرتکب سطح یک در جوانان همه اینکه شود توجه آن به

 است ممکن واقع در شوند. نمی دیگر موارد و رمخد مواد سیگار، الکلی، مشروبات تفننی
 نهایت در که آنان از برخی اما دگیرن قرار فراغتی انحرافی کنش معرض در آنان همه

 نیز مجدد ارتکاب از حتی یا گردند می انحرافی فراغت مرتکب دارند پایینی خودکنترلی
  باشند. خشنود

 توسط آن شکارآ نوع از بیشتر پنهان انحرافی فراغت که دهد می نشان تحقیق نتایح
 از پیشگیري در نیز یبیرون کنترل عوامل که است آن بیانگر این و گیردمی صورت جوانان

 در  رسمی غیر و  رسمی کنترل ثیرأت چند هر دارند. نقش فراغتی آشکار انحرافی رفتار
 ,Firoozjaeian and Saadati( است شده یدأیت تحقیقات در انحرافی رفتار از پیشگیري

2017; Karami & et. al, 2014.( انحرافی فراغتی رفتارهاي شدن پنهان دلیل همین به 
 نوع این واقع در گردد. جوانان در رفتارها نوع این یافتهتعمیق و تشدید موجب واندت می

 چه گردد. ثانویه انحراف به تبدیل نظارت عدم و تکرار نتیجه در است ممکن اولیه انحرافات
 و اندشده اعتیاد درگیر الکل و مخدر مواد تفننی مصرف با مثالً که که افرادي بسیار
  اند. زده رقم دیگران و خود براي را جدي هاي آسیب
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 خود تأثیر بررسی به که دیگر شده انجام مطالعات و مطالعه این نتایج به توجه با
 Bashirian, 2012; Alivardinia and( اند پرداخته انحرافی رفتارها بر کنترلی

Younesi, 2014; Vera & Moon, 2013.( ییدأت را حاصله نتایج زیادي حدود تا 
 انحرافی رفتار به نوجوانان گرایش در کلیدي و مهم عامل عنوانبه کنترلی خود د،نماین می
 سنین در مدرسه و خانواده جمله از تربیتی نهادهاي تا است الزم اساس این بر باشد. می

 نهایت در که چرا؛ کنند کار جوانان شخصیتی هاي ویژگی و خودکنترلی روي بر پایین
 مشخص مفهوم همین توسط فراغت زمان در منحرف یرغ و منحرف افراد میان تفاوت

 خودکنترلی سرگرمی، زمان در خانواده یا دوستان همراه به که افرادي از بسیاري شود. می
 رفتار از از آینده در است ممکن دهند می نشان خود از انحرافی اعمال با مواجه در پایینی

 خودکنترلی امروزه کنند. گذر انحرافی اعتیادآمیز رفتارهاي به فراغت زمان تفننی انحرافی
 که چرا باشد. می اجتماعی هايآسیب از پیشگیري بحث در  مهمی موضوع درونی کنترل یا

 این گردد. اجتماعی هايسیبآ و جرائم مانع تواندنمی بیرونی بازدارنده عوامل تقویت صرف
 رسانه همچنین و زشیموآ نهادهاي و خانواده جمله از پذیريجامعه نهادهاي نقش رو این
 گسترش کرد توجه آن به باید که دیگري موضوع حال عین در باشد. می مهم زمینه این در

 فراغتی فضاهاي فقدان که چرا باشد. می جوانان براي سالم فراغتی فضاهاي  کمی و کیفی
  باشد. می فراغتی انحرافی فضاهاي سمت به جوانان گرایش دالئل از یکی نیز مناسب
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Abstract: 
 

The importance of leisure is not overlooked by anyone in today's 
world full of tension, where people often feel tired because of their busy 
work. On the other hand, there is deviant leisure which can have many 
consequences as an activity that violates the ethical, moral and legal 
norms of the community. It endangers social security in society. This 
study examines the effect of self-control dimensions on the deviant 
leisure of youth. The general theory of crime admits that low self-control 
providing the context of deviant behavior. In this study, survey method 
was used and questionnaire was used to collect information. The 
population of this analysis includes all 18-35 years old youths in 
Babolsar. 400 youth with Cochran formula were selected by using 
multistage cluster sampling. We used face validity and Cronbach's alpha 
as reliability. Deviant leisure explained in tow types of obvious deviant 
leisure and latent deviant leisure. Latent deviant leisure was more than 
obvious deviant leisure. The results of Pearson correlation indicate that 
there is a significant relationship between low self-control and with 
deviant leisure. According to the research theoretical model test, which 
was carried out using structural equation modeling, it was found a 
positive effect of low self-control on deviant leisure (Beta=0/65). Also, 
the research components altogether could explain %43 of the variations 
of dependent variable (deviant leisure).in all it can says that persons that 
have low self-control, more do deviant leisure action in leisure times. 
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