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نقش نهاد خانواده در بزهکاری،   فراتحلیل مطالعات انجام شده پیرامونِ

 1جرم و اعتیاد به مواد مخدر فرزندان 
 2فرزاد پرهوده

 چکیده 
های  با توجه به نتایج متفاوت مطالعات انجام شده در زمین  رابط  نهاد خانواده و بزهکاری مقدمه؛

اندازه  بودن  متغیر  و  فرزندان  جرم  و  آنها،اینهااجتماعی  در  اثر  فراتحلیل  ؛  هدف   با  مطالعه  ی 

ها، رفتار واعمال آنها( در مطالعات انجام شده در زمین  نقش نهاد خانواده)محیط، ناسازگاریها، تنش

؛ فراتحلیل بوده  روش تحقیق مطالعۀ حاضر.  بزهکاری، جرم و اعتیاد فرزندان صورت گرفته است

انجام شده   مطالعات  از  نتایجی  که  بدین صورت  تحلیل هاست.  تحلیل   دنبال  به  فراتحلیل  است. 

مجموع   از  منسجمی  نتیج   به  درنهایت  و  تحلیل  ترکیب،  آوری،  جمع  را  پژوهشگران  توسط 

از روش  استفاده  با  آزمونهای تحلیلی میمطالعات  و  تماها  پژوهش حاضر  آماری  می  رسد. جامع  

انجام شده    1390-1401مطالعاتی بوده است که در زمین  جرم، بزهکاری و اعتیاد طی سالهای  

مورد از مطالعاتی که منطبق با موضوع   10بود و درنهایت با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 

تدوین خروجی  منظور  به  انتخاب شدند.  بودند،  فراتحلیل  به  ورود  برای  متناسب  و  تحلیل    مورد 

های  با توجه به یافتهها و نتیجه گیری؛  یافته استفاده است.  'CMA2'نتایج و تحلیل از نرم افزار  

( ناهمگنی مطالعات  H0( و رد فرض صفر )0.000کوکران و سطح معناداری ) Qخروجی  شاخص  

اثر تصادفی استفاده شده است. میزان اندازة اثر کل   در  تأیید و برای ادام  فرایند تحلیل از مدل 

(بوده است که با توجه به نقاط بُرش شاخص کوهن این مقدار در سطحی  0.656مدل اثر تصادفی )

مطلوب  و بزرگ برآورد شده است. بنابراین نقش خانواده در بزهکاری، جرم و اعتیاد فرزندان با  

با  ( و  0.75(و حداکثر)0.52( در فاصله اطمینان حداقل )0.65ضریب همبستگی یا اندازه اثر کل )

معناداری) سطح  به  )0.000توجه  اطمینان  می0.99(با  تأیید  مقادیر  (  به  توجه  با  همچنین  شود. 

مقدار   و  ا گر  نمودار  Pشاخص رگرسیون  و  فراتحیل  مهمترین شاخص سوگیری  عنوان  به  مرتبط 

کمترین   از  سطوحی  با  بررسی،  مورد  انتشار مطالعات  سوگیری  عدم  و  پراکندگی  تقارن  قیفی، 

 اندارد در سطحی نسبی تأیید شده است.  انحراف است 
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Meta-analysis of the studies conducted around The role of the 

family institution in children's delinquency, crime and drug 

addiction 

Farzad Parhodeh1 

Introduction: Considering the different results of the studies conducted in the field 

of the relationship between the family institution and social delinquencies and 

children's crime and the variability of the effect sizes in them, this study aims to; 

The meta-analysis of the studies conducted in the field of the role of the family 

institution (environment, incompatibilities, tensions, their behavior and actions) in 

children's delinquency, crime and addiction has been done. The research method 

of the present study; It has been meta-analysis. Meta-analysis follows the analysis 

of analyses. In this way, the results of the studies conducted by the researchers are 

collected, combined, analyzed and finally a coherent result is reached from all the 

studies using analytical methods and tests. The statistical population of the current 

research was all the studies that were conducted in the field of crime, delinquency 

and addiction during the years 1390-1401, and finally, using the purposeful 

sampling method, 10 of the studies that were relevant to the subject of analysis and 

suitable for entering the meta-analysis were selected. "CMA2" software is used to 

compile the output of the results and analysis. findings and conclusions; According 

to the output findings of Cochran's Q index and the significance level (0.000) and 

rejection of the null hypothesis (H0), the heterogeneity of the studies was confirmed 

and the random effect model was used to continue the analysis process. The total 

effect size in the random effect model was (0.656), which according to the cut 

points of Cohen's index, this value is estimated at a favorable and large level. 

Therefore, the role of the family in children's delinquency, crime and addiction is 

confirmed by the correlation coefficient or total effect size (0.65) in the minimum 

(0.52) and maximum (0.75) confidence interval and according to the significance 

level (0.000) with confidence (0.99). Also, according to the Egger regression index 

values and the related P value as the most important index of meta-analysis bias and 

the funnel plot, the symmetry of dispersion and lack of publication bias of the 

studied studies has been confirmed with levels of the lowest standard deviation at a 

relative level . 

Keywords: family, delinquency, crime, addiction, meta-analysis, effect size, 

dissemination abuse. 
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 مقدمه و بیان مسئله 

و   جُرم  به  گرایش  هستند  آن  درگیر  جامعه  یک  افراد  مدرن   دنیای  در  که  مسائلی  از  یکی 

به   اجتماعی  مخدر،الکلیسم،  شکلبزهکاریهای  مواد  به  جمله؛اعتیاد  از  مختلف  های 

زنی وقوعوندالیسم،پرسه  است.  بوده  وغیره  افروزی  شبانه،تجاوز،نزاع،آتش  بزهکاریهای    های 

وجرایم نوجوانان  اجتماعی  و  درجوانان    شده   تبدیل   بزرگ  اجتماعی  نگرانی  یک  به  بخصوص 

این قاعده  .  است  کالن  و  خرد  سطوح  در  مختلف  عوامل  از  ناشی   که  است از  که کشور ما هم 

 ایم.  هایی بودهمستثی نبوده و همواره در سراسر کشور بارها شاهد وقوع چینین پدیده

  انجام   یا  قانونی  تکلیف  ترک  از  ناشی  که  است  اشتباه  خود، عملی  لغوی  معنای  در  بزهکاری       

  و   کودکان  برای  بیشتر  اصطالح  این   و  نیست  انگاری  جرم  قابل   که  است  اشتباهی   عمل

  دارد، اما   به جُرم  نزدیک  بسیار  معنایی   اصطالحی  نظر  از  اما  بزهکاری.  رودمی  کار  به  خردساالن

  مجرم  و  آنها، مجرم  لطیف  و   ساده  روح  دلیل  به  که  است  سنین پایین، این  برای  آن  اطالق   دلیل

ناشایست  کردن  تلقی بزهکار  آنها،  واژة  از  دلیل  همین  به  و  ا  است  آنها  برای  مجرمان   عمال 

 جرمی  مرتکب  که  شودمی  اطالق   فردی  به  بزهکار  اصطالح  نیز   مواردی  در  شود. واستفاده می

 (.  1386لنگرودی،   جعفری) است اجتماعی ضد  فردی عموماً  باشد، اما  نشده

 گرفته  نادیده  را  رسوم  و  آداب  و   هاسنت  برخی  انسان، اگرچه  زندگی  مختلف  های دوره  در       

اماشده  جرم  مرتکب  یا  گذاشته  پا  زیر  را  قانون  و   حاد  معضالت  از  یکی  هرگز  بزهکاری  اند، 

 عنوان   به  خشن  جرایم  ارتکاب  ویژه  به  بزهکاری  افزایش  اخیر  قرون  در.  است  نبوده  اجتماعی

  اساس  بر .  است  کرده  نگران  شدت   به   را  عمومی   افکار   و   شده  مطرح  اجتماعی   معضالت   از   یکی

 از   بیشتر  که  یابدافزایش می  %5  جهان  در  جنایت  و  جرم  نرخ  ملل، ساالنه  سازمانهای  گزارش 

  افزایش %3دهند،  می  تشکیل  را  جرایم   %7  معموالً  که  اموال  علیه  جرایم.  است  جمعیت  رشد  نرخ

  انجام  سال  18  از  کمتر  نوجوانان  و   کودکان  توسط  جرایم  این  درصد   70  تا   60  که   است  یافته

 10  از  کمتر  کودکان  در  انحرافات  و  یافته  کاهش  سالگی  14  تا  12  به  اعتیاد  سن.  است  شده

 (.  1997، 1برزینا و  اگنیو) است افزایش حال در سال

  و   شهرها  جهانی  نظام  و  کرده  دگرگون  را  مختلف  جوامع  سنتی  زندگی  تکنولوژی  پیشرفت       

  جمعیهای  رسانه  و  مخابراتیهای  نقل، شبکه  و  حمل  در  پیشرفت.  است  داده  تغییر  را  روستاها

  آنها   و   ساخته  آگاه   شهری  زندگی  راحتی  و   مزایا   از  را  جهان، روستاییان  نقاط  ترین  دورافتاده   در

  در   نامبردگان.  یابند  رهایی   روستا   فرسای  طاقت  کار  از  تا  است  کرده  شهرها  به  کو   به  تشویق  را

 
1 . Agnio and Barzina 
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مسکن،مجبور به اسکان در    اجاره  در  توانایی  عدم  و  مسکن  کمبود  دلیل  به  شهرها  به  ورود  بدو

  سخت  هستند، شرایط  مواجهای  عدیده  مشکالت  با   اشتغال  در  افراد   این   حاشی  شهرها هستند.

  عوامل)  دهد می  قرار  فشار  تحت  را  آنها  بیکاری  و   درآمد  کم  اقشار   کنار  در  شهرها   در  زندگی 

  کودکان .  شوند می  کاذب  مشاغل  در  کار  به  مجبور  فرزندان  درآمد  کسب  برای  رو  این  .از(بیرونی

به  منعطف  طبیعتی   که  نوجوانان  و   و   سنتی  رسوم  و   آداب  حذف   در  سعی   اینکه  دلیل   دارند، 

  و  اعمال   تدریج   به  و   گیرند می  قرار  اجتماعی   عوامل  تأثیر  دارند، تحت  عاطفی   و   انسانی   ارتباطات

  و ها  درگیری   سرآغاز  و  شودمی  نسل  دو  بین  درگیری  باعث  امر  این.  دهندمی  تغییر  را  خود  رفتار

  نهادی  هیچ  شرایط  این  در.  کندمی  متشنج  را  محیط  و  شودمی  خانواده  اعضای  بین  اختالفات

خیابان   به  از خانه فرار و  نوجوانان  و  کودکان.  ندارد  وجود  کودک  شخصیت  تکامل  و  رشد  برای

  خانواده فقدان  اسفبار  وضعیت  بر  عالوه .  گرفتار خواهند شد  ورود کرده و درچنگ دوستان ناباب

...  و  تفریح، بیکاری  به  دسترسی  بهداشتی، عدمهای  مراقبت  به   توجهی  تغذیه، بی  محبت، سوء

   (.1989ویدوم،)  کندمی ایجاد کودک برای جدی عواقب نیز

  عامل  هر  از  بیش  روانشناسان  یا  شناسان  جامعه  از  اعم  اجتماعی  علوم  دانشمندان  همه       

  مدرسه، گروه   تأثیر  از  اگرچه.  دارند  تاکید   آن  بدیل  بی  اهمیت  و   خانواده  از  آگاهی   بر  دیگری

  فرد  زیرا.  دانندمی  مؤثرتر  را  خانواده  نقش   شوند، اما نمی  غافل...  و  جمعیهای  همساالن، رسانه

گیری    آموزدمی  خانواده  در  را  پذیری  فرهنگ  فرآیند شکل  مکان   ترین  ابتدایی  وخانواده 

افراد است  افراد   شدن  اجتماعی  در  بیشتر  عوامل  سایر  که  حالی  در.  رفتارهای فردی و تکامل 

نهاد،خود و  :  است  شده  تشکیل  جزء  سه  از  انسان  شخصیت  که  بود  معتقد  فروید .هستند  دخیل

  داده  آموزش  والدین  توسط  که   است  جامعه  اخالقیات  و ها  ارزش  شده   درونی   بازنمایی فراخود  

  قضاوت  فرد  اعمال  نادرستی  یا  درستی  درباره  و  است  فرد  وجدان  واقع  در  سوپرایگو.  است  شده

از(1986،  1پالنتز  و  گاربارینو)   کندمی بنابراین،    اعضای   بین  روابط  و  پیوندها  که  آنجایی  .   

 قرار  آنها  تأثیر تحت تولد  بدو از فرد  و  است متفاوت  بسیار خانواده از خارج رایج  روابط با  خانواده

مادی توسط این نهاد، بعنوان   و  روانی   نیازهای  از  بسیاری  تأمین  دلیل  به  همچنین  و   گیردمی

  از  آن  نقش  شود و به همین عللتلقی می  بزرگتر  جامعه  در  حضور  برای  انسان  بزرگ  پشتوانه

باشد،    بیشتر  نوجوانان  و   والدین  بین  تفاوت   چه  هر  طبیعتاً.  است  مهمتر  محیطی  عوامل  همه

  مانند هایی  ویژگی.  داد  خواهند  نشان  خود  از  بیشتری  اجتماعی  ضد  ناسازگار  رفتارهای

ثبات  مسئولیت  نفس   عزت  دارای  که  شودمی  دیده  افرادی  در  تنها  استقالل  و  پذیری، عشق، 

  را   خانه  امنیت، محیط  خوب، احساس  روابط   دنبال  به  و  هستند  خوب  خانوادگی   روابط  و   مثبت

 
1 . Garbarino and Plantz 
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شمبیاتی،  . )دهندمی  توسعه  را  خود  هویت  آن  طریق  از  افراد  و   کند می  دلسوزتر  افراد  به  نسبت

ها  واکنش   این.  است  مؤثر  افراد  واکنش  نوع  در  نیز  خانواده  اعضای  و  والدین  رفتارهای(.1389

  باید   سن  این  در  نوجوانان.  دارند  بزرگسالی   در  شخصیت  گیری  شکل  زمینه  در  بسزایی   نقش

 خواهندمی  که  است  والدین  حضور  مستلزم  این  و  بشناسند  را  خود  استعدادهای  و  خودشناسی

  درگیر  جامعه  در  فعال  غیر  طور  به  آنها  صورت  این  غیر  در.  کنند  کمک  آنها  به  راه  این  در

 .  آیدمی وجود به افراد تربیت نحوه مشکل که اینجاست(.1900، 1گاسین) شد خواهند

 تأثیر   تحت  شدت  نگرانی افراد یک جامعه به  که  است  اهمیت  حائز  آنجایی  از  مطالعه  این      

نیروی   از آنجایی که  . دارد قرار  اجتماعی، اقتصادی، روحی و روانی، محیطی و خانوادگی  شرایط

پیشرفت یک ساختار نیازمند  سالمت روحی،    و  هستند  آن ملت  آتی   انسانی یک جامعه، آینده 

راین باید در راستای برآورده کردن نیازهای  روانی، محیطی و جسمی افراد آن جامعه است، بناب

  نتیجه   همچنین.  عاطفی، مادی و شرایط زندگی برای اعضای سازندة یک جامعه گام برداشت

جامعه  است  ممکن افراد    بتوانند  آنها  و  باشد  مفید  بازپروری   برای  خود  رفتار  بهبود  در   برای 

توسعه  اهمیت در  مؤثر  و  سازنده  نیروی  بعنوان  را  امر،    کامالً  که  کنند  درک  کشور  خود  این 

توان در  از این اطالعات میهمچنین  .  کندمی  ایجاد  آنها  در  را  مسئولیت  و  تعهد  نوعی احساس

وح مختلف رسمی و غیر رسمی  های آموزشی و درمانی در سطتدوین و اجرای برنامه  راستای

از خانواده تا   از ها و مراکز مشاوره و روان  مدارس، دانشگاهجامعه    درمانی به منظور پیشگیری 

پدیده و  بزهکاری  وجرم،  اعتیاد  نظیر  در  هایی  خانوادگی  عوامل  منفی  اثرهای  میزان  کاهش 

جامعهبزهکاری   یک  کرد.  فرزندان  مطالعات  بنابراین،استفاده  فراتحلیل  باهدف  حاضر  مطالع  

اری انجام شده  انجام شده در زمین  نقش خانواده در سوق دادن فرزندان به سمت جرم و بزهک

 است. 

 ادبیات نظری پژوهش 

و  2شناختی روان و شناختی زیست فردگرایان  رویکردهای رفتاری  عوامل شخصیتی،  روی  بر 

ویژگی از  ناشی  را  انحراف  کل  طور  به  و  دانسته زیستی  فردی  و  های  روانشناسی  نگاه  از  اند. 

می تقسیم  عمده  گروه  سه  به  هستند  روانی  اختالالت  دارای  که  بزهکارانی  شوند؛  زیستی 

ارگونه و ولگردان بزهکارن روان رنجور)دارای وسواس تفکر و عمل هستند و معموأل دزدان بیم

می شامل  را  زن  دنبال  پرسه  پذیر،  تحریک  جو،  منش)ستیزه  اختالل  دارای  بزهکاران  شود(، 

 
1 . Gasin 
2 . Biology and Psychology 
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اجتماعی میلذت انواع بزهکاریهای  تفاوت و مرتکب  بی  به لحاظ احساسی  آنی،  شوند( و  های 

آسیب و  عقلی  نقایص  دوقطبی،  اختالالت  دارای  گروه  پریش)این  روان  فکری  بزهکاران  های 

دید، معموأل آگاهی آنچنان از خود ندارند و مرتکب رفتارهای مثل تجاوز جنسی و قتل عمد  ش

 .  (55و 109-110: 1385شوند()محمدی اصل، می

 های زمینه بر  و دیده  فردی های ویژگی از خارج ا ر رفتار انحرافی اغلب شناسان جامعه      

 و  جنایت  و  جرم  از  توجهی  قابل  انمیز  که  معتقدند  شناسان  جامعهاند.  شده متمرکز گروهی

  برها  آناند.  وابسته  اجتماعی  های  سازمان  و  نهادها  به  و  اجتماعی داشته  ماهیت  انحرافی  رفتار

انحراف  همنوایی  میان  درونی  روابط   متفاوت  فرهنگی   و   اقتصادی،  اجتماعی  های  زمینه  در  و 

  به زیرا. نگرند می  نسبی امری عنوان به بزهکاری و  جنایت جرم و پدیده   به اغلب و داشته تأکید 

تعداد،  مدرن  جوامع  خصوص   که  رفتاری  و   هستند  متفاوت  های  فرهنگ  خرده  زیادی  حاوی 

 خرده   های  زمینه  در  است  شود، ممکن  می  تلقی  همنوا  فرهنگی خاص  خرده  موقعیت  به  نسبت

 (.  139: 1373، 1گیدنز) شود شناخته رفتاری انحرافی عنوان  به دیگر  فرهنگی
  شناسی   نظریات جامعه  از  "   3هاگان "  بندی  طبقه  براساس،  2شناختی   جامعه  های  تئوری     

رویکرد1:  از  عبارتند  که  است  شده  تقسیم  رویکرد  سه  به،  انحراف .  2  4ساختی    کارکردی  . 

 .  6تضاد  . رویکرد3 5نمادین  متقابل کنش رویکرد

به    که  مدرسه  و  خانواده  مانند   نهادهایی   روی  بر  ساختاری  کارکردگرایی  های  تئوری     

  می   جامعه  اصلی  یها  ش  ارز  باها  آن   رفتار  کردن  ا  همنو  منظور  به  افراد  کردن  اجتماعی

  طریق   از  افراد  از  برخی  چرا  که  پردازند  می  مسئله  این  بهها  نظریه  این.  کند  می   پردازند، تمرکز

  ارزش   از  افراد  از  بعضی  پردازند؟ چرا  می   جمعی   های  توافق  با  مقابله  به  انحرافی  انجام رفتارهای

،  اجتماعی  یادگیری  های  کنند؟ نظریه  می  سرپیچی،  است  مهم  جامعه  اکثریت  که برای  هایی 

 مجموعه   زیر   که  آنومی  و   فرهنگی  خرده،  متفاوت  های  فرصت،  اجتماعی   سازمانی  بی،  کنترل

به  رویکرد می  این از  می  پاسخ  متفاوت  های  شیوه  به  سؤاالت  این  باشند،    تعامل  نظر  گویند. 

  مؤاخذه  مورد  افراد جامعه  سایر  جانب  از  که  شود  می  اطالق   کسی   به  منحرف  یا  کجرو،  گرایان

  را  وی  که  کسانی  او و  بین  تعامل   و  فشارهاها،  انگیزه،  کجرو  فرد  به  دیدگاه  این.  باشد  گرفته  قرار

توجه  می   قلمداد   منحرف ها  گروه  و  اشخاص ،  که  عللی  و  چگونگی،  گرایان  تعامل.  دارد  کنند، 

 
1 .Giddens 
2 . Sociological 
3 . Hagan 
4 . Constructive function 
5 . Symbolic interaction 
6 . Conflict 
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تئوری  می  قرار  بررسی  مورد  را  شوند  می  دانسته  منحرف   نمادین  متقابل   کنش   های  دهند. 

 تغییر   انحرافی  رفتار  تبیین  برای  وتعاریف  معناها  بر  تأکید  بهها  ارزش   بر  تأکید  از،  انحرافی  رفتار

 از   راشان  اصلی  توجه  و  گذاشته  پا فراتر  امر  این  ازها،  آن   از  برخی  مواردی  در  واند  داده  جهت

 طرف به  منحرفان توسط انحرافی انجامرفتارهای  جهت  شده  کسب  تعاریف  و  معناها  بر  تأکید

 نمادین تعاریف و معانی تحمیل در کنترل اجتماعی رسمی عامالن که هایی نقش بر تمرکز

 با نوعی به که تضادگرا رویکرد سرانجاماند.  ه داد کنند، تغییر می بازی افراد بر انحرافی رفتار

 تحمیل در مسلط اجتماعی های گروه روی نقش  دارند، اغلب ارتباط زنی برچسب های نظریه

 به دارند سعی و  کنند می تمرکز ای اجتماعی حاشیه های گروه اعضای بر قانونی های برچسب

 ظلم  و نابرابریها،  تئوری  این  افتد؟ در اتفاق می این چگونه و چرا که دهند جواب ل سؤا این

 (.  127: 1385)گلیچین،  است شده دانسته بزهکاری علل عنوان به

و یا محبت   درک متقابل دهد، غالبا بین بزهکاران و والدینشان ارتباط وها نشان میپژوهش      

اعتنایی،  ها بیوجود ندارد. والدین از فرزندان خود چندان انتظاری ندارند و در بین این خانواده

اخسهل از هم  تالف عقیده زیادی وجود دارد. گرچه مطالعات نشان میانگاری و  دهد که بین 

ها و میزان وقوع باالی بزهکاری ارتباطی وجود دارد، اما در عین حال نتیجه پاشیدگی خانواده

از هم  تحقیقات در این زمینه نشان داده است که احتمال وقوع بزهکاری در خانواده هایی که 

از  اعتنایی و بیمت متقابل، بیپاشیده نیستند ولی خصو احساسی بین آنها وجود دارد، بیشتر 

پاشیدهخانواده هم  از  داردهای  وجود  متقابل  حمایت  و  محبت  آنها  بین  که  است  )کیگان  ای 

 (.   617: 1374ودیگران، 

 یادگیری  و  مواجهه  به  اساساً  که  دارد  وجود  زیادی  اجتماعی  (؛ فرآیندهای 2000)1اندرسون       

  تحصیلی  و  اجتماعیهای  موفقیت  در  شکست.  کندمی  کمک  آمیز  خشونت  و  پرخاشگرانه  رفتار

  پرخاشگری  شدت  دلیل  به  معموالً  مشکالت  این.  شودمی  ناامیدی  ایجاد  باعث   مختلف  طرق   به

  در.  شود... میو  والدین، مربیان  با  آزاردهنده  برخوردهای  به  منجر  که  شودمی  ایجاد  زیاد  بسیار

کودکان  این  واقبع    رفتار  الگوی.  گذرانندمی  ناسازگار  افراد  سایر  با  را  خود  وقت  بیشتر  امر، 

ریخته،   بهم  پایین، منطقه  اقتصادی  شرایط:  از  عبارتند  عوامل  این.  دارند  بیشتری  پرخاشگرانه

عدم  همتایان قرار  و  صحیح  نظارت  مجرم،  .  آمیز  خشونتهای  برنامه  معرض  در  گرفتن  ایمن، 

  و   پرخاشگری  طریق  از  نیز  افراد  تفاوتهای.  غیره  و   ضعیف  اجتماعی  حمایت   و  جنایتکار  والدین

  و  والدین  کنترل  عدم  دلیل  (؛ به2004)2براون   و  است. دموت  شده  داده  تشخیص  آنها  خصومت

 
1 .Anderson 
2 . Demort and Brown 

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84
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  شکنی  قانون  و   تبهکاری   باند  هر   به  پیوستن  عامل   آنها   والدین  و   بین فرزندان   خوب  رابطه  نبود

  و   نظم   حفظ  برای  والدین  سوی  از  خانگی   خشونت  و   حد   از  بیش   سختگیری.  شودمی  ماهر 

  مجرمانه  تمایالت  والدین  از  برخی.  دارد  نقش   بزهکاری  ایجاد  در  نیز  فرزندان  بین  در  انضباط

 دارای   نیز  والدین  دهدمی  نشان   که  کنندمی  جنسی  یا  جسمی  آزار  خود  فرزندان  با   و  دارند

  معرض   در  گرفتن  این، قرار  بر  عالوه .  هستند  روانی  اختالالت  سایر  و   نامناسب  شدن  اجتماعی

افراد  در  بزهکاری  قوی  کننده  بینی  پیش   نیزها  خانه   در  خشونت   و   لوبر   .است  میان 

  و   نظم  خاطر  به  حد  از  بیش  گیری  مجرم، سخت  والدین  (؛ معتقدند، داشتن1986)1استوتهامر 

 سنین   در  والدین، خشونت  مناسب  نظارت  والدین، عدم  والدین، بدرفتاری  انگاری  انضباط، سهل

  والدین، نوعی  توسط  مخدر  مواد  از  والدین، استفاده   والدین، رفتار   پایین  سنین  در  پایین، ازدواج

  خانواده، و  خانواده، تحصیالت  خانواده، ساختار  تولد، اندازه  والدین، ترتیب  توسط  روانی  اختالل

  رشد  آن  در   فرد   که   است  محیطی   اولین  خانواده   بنابراین؛ محیط    . خانواده  اقتصادی  وضعیت

 نوجوانان   و  کودکان  در  بزهکاری  بروز  در  متعددی   عوامل  اگرچه.  آموزدمی  را  هنجارها   و   کند می

اما  دخیل   سرنوشت   درای  کننده  تعیین  نقش  که  هستندها  خانواده  این  اول  گام  در  هستند، 

 .  کنند هدایت راست راه به را کودک  توانندمی  کهای گونه دارند، به خود فرزندان

  

 
1 . Luber and Stothammer 
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 مدل مفهومی پژوهش

 روش شناسی پژوهش 

فراتحلیل  حاضر  پژوهش  تحقیق  تحلیل   1روش  تحلیل   دنبال  به  فراتحلیل  است.  بوده 

هاست. بدین صورت که نتایجی از مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران را جمع آوری، 

ها و  ترکیب و تحلیل و درنهایت به نتیج  منسجمی از مجموع مطالعات با استفاده از روش

تی بوده است که در  رسد. جامع  آماری پژوهش حاضر تمامی مطالعاآزمونهای تحلیلی می

به ثبت رسیده بود. روش   1390-1401زمین  بزهکاری، جرم و اعتیاد افراد طی سالهای  

ازبین مطالعات  این صورت که  به  است.  بوده  نمونه گیری هدفمند  به شکل   نمونه گیری 

نمونه از مطالعاتی که منطبق با موضوع   10مورد بررسی در پایگاههای مطالعاتی، در نهایت

 
1 .Meta-analysis 

 ب ز ه، جرم و اعتیاد

عملکرد نهاد  

 خانواده 
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تدوین  مورد   منظور  به  شدند.  انتخاب  بودند،  فراتحلیل  به  ورود  برای  متناسب  و  تحلیل 

افزار   نرم  از  تحلیل  و  نتایج  نتایج  CMA2'1'خروجی  آزمون همگنی  برای  است.  استفاده 

کوکران  Qها، از بین دو مدل مد نظر در فراتحلیل از شاخص  مطالعات و انتخاب یکی از مد

از مطالعات مورد  استفاده شده است. همچنین برا ارزیابی میزان تأثیر و اهمیت هریک  ی 

اعتبار فراتحلیل، بررسی از شاخص  برای  های حساسیت و تجمعی استفاده شد. در نهایت 

های مهم در این  تقارن پراکندگی مطالعات و بررسی سوءگیری)از جمله انتشار( از شاخص

مَزُمدار و نمودار فانل پالت   ب گ و  ا گر،  استفاده شده است. جدول شمارة یک  زمینه مثل  

 دهد؛  کلیتی از مطالعات مورد بررسی را شنان می

 یمطالعات مورد بررس یها: مشخصه1جدول شماره

ماهیت 

 مطالعه

تکنیک 

جمع 

آوری 

 داده ها 

روش 

نمونه  

 گیری

حجم  

 نمونه 
 جامعۀ آماری

مجله، فصلنامه، 

 سال نشر 
 N عنوان مطالعه پژوهشگران 

 مقاله
پرسش 

 نامه

تمام  

 شماری 
58 

تا  12نوجوانان 

ساله   18

کانون اصالح و  

 تربیت گرگان 

فصل نامه مطالعات 

جامعه شناسی  

/شماره 6جوانان/سال

 94/تابستان 18

 سیف اله فرزانه 

 شهرام مالنیا جلودار 

 اسماعیل زمانی راد 

بررسی عوامل  

خانوادگی مؤثر بر  

تا  12گرایش نوجوانان 

 ساله به بزهکاری  18

1 

 مقاله
پرسش 

 نامه

تصادفی  

 طبقه ای
200 

دانشجویان 

دانشگاه آزاد  

 واحد اهواز

مطالعات -دوفصلنامه

اسالم و روان شناسی  

 /1390 

 پرویز عسگری

سحر صفرزاده     

 مریم قاسمی مفرد

رابط  جو عاطفی 

خانواده و جهت گیری  

مذهبی با گرایش به 

 اعتیاد 

2 

 مقاله

 پژوهشی

مصاحبه 

سازمان  

یافته و 

پرسش 

 نامه

 اتفاقی

ای خوشه

سیستمات 

 یک 

240 

نوجوانان پسر  

و دختر شهر  

 تهران

پژوهش نامه علوم  

انسانی/بهار 

 29/شماره 90

 مسعود چلپی 

 توران روزبهانی 

نقش خانواده بعنوان  

عامل و مانع بزهکاری 

)با تأکید برنظم درون 

 خانواده(

3 
 

 مقاله

 پژوهشی

پرسش 

 نامه

ای خوشه

چندمرحل

 ه 

329 

دانش آموزان 

نوجوان پسر  

 شهر نورآباد

 پژوهی/  اعتیاد فصلنامه

  /  63 شماره  / 16 دوره 

1401 

 سلمان زارعی 

تعارض زناشویی  

والدین و گرایش به  

سوءمصرف مواد  

 نوجوانان: نقش تعدیل

افسردگی و   ة کنند

 ذهن آگاهی 

4 

 
1 .Comprehensive meta-analysis 
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 مقاله

 پژوهشی

پرسش 

 نامه

تصادفی  

 ساده 
250 

جوانان 

شهرستان 

 ورامین 

مطالعات  لنامهفص

  / ه شناسی جوانانجامع

  15شماره جم/ پنسال 

 / 1393 

 احمد رضایی 

 بهروز اسالمی 

 ملیحه مهدی پور 

نقش خانواده در  

گرایش جوانان به  

 اعتیاد 

5 

 مقاله

 پژوهشی

پرسش 

 نامه

تصادفی  

 ساده 
260 

مردان زندانی 

 شهر اردبیل

مطالعات علوم 

اجتماعی ایران/سال 

/شماره  12

 1394/بهار44

 لیالعظیمی 

 جعفر ابراهیمی

 حمداله عزیزی 

 عوامل بررسی

 بر مؤثّر اجتماعی

 جرم  نوع ارتکاب

6 

 مقاله

 پژوهشی

پرسش 

 نامه

تصادفی  

 ساده 
384 

جمعیت  

شهری باالی 

سال   15

ساکن مناطق  

 ده گانه تبریز 

جامعه  مطالعات

  هفتم/  شناسی/ سال

  و بیست شماره 

 1394ششم/بهار

 اکبرپورعلی  جواد

 راد فیروز

 عوامل بررسی

 با  مرتبط اجتماعی

 به گرایش میزان

 مناطق در جرم ارتکاب

 تبریز  دهگانه

7 

 مقاله

 پژوهشی

پرسش 

 نامه

ای خوشه

چند 

مرحله  

 ای

360 

دانش آموزان 

مقطع 

متوسطه شهر  

 زنجان 

 راهبردیهای پژوهش 

 نظم و  امنیت

 سال اجتماعی/ 

 41 پیاپی پنجم/شماره 

 1395سوم/  شماره  / 

 داود فاطمی 

 عارف رحیمی 

 موسی سعادتی

 محمد عباس زاده 

بررسی نقش خانواده  

در بزهکاری  

فرزندان)مظالعه 

موردی نوجوانان پسر  

 شهر زنجان(

8 

 مقاله

 پژوهشی

پرسش 

 نامه

ای خوشه

و 

 تصادفی 

410 

دانش آموزان 

مقطع 

متوسطه شهر  

 کرج

فصلنامه اعتیاد پژوهی 

سال    / سوءمصرف مواد

شماره سی  / نهم

تایستان  / وچهارم

1394 

 هادی سلیمی

 شیوا گوهری

فاطمه کرمانشاهی    

 موسی جاودان

گرایش به  پیش بینی 

اعتیاد براساس مدل  

فرایند و محتوای  

 خانواده در دانش

 آموزان

9 

 مقاله

 پژوهشی

پرسش 

نامه   

سنجش 

خانواده 

مک 

 ماستر

در 

 دسترس
300 

نوجوانان  

کانون اصالح و  

 تربیت تهران 

فصلنامه دانش 

وپژوهش در 

روانشناسی 

کاربردی/سال 

/پیاپی 4/شماره 21

82 /1399 

 آرمیندخت احمدی 

 سید مهدی صابری 

 سید سعید پورنقاش

علی اکبر ارجمند 

 نیا

تآثیر عملکرد خانواده  

بر بروز بزهکاری در  

نوجوانان کانون اصالح  

 و تربیت شهر تهران 

10 

 

سال گذشته 10های مطالعات مورد بررسی طی  (؛ چک لیستی از مشخصه 1جدول شمارة)      

در مورد بزهکاری، جرم و اعتیاد و رابط  محیط و ناسازگازیهای نهاد خانواده با آنها بوده است.  

مورد مربوط به بحث   4مورد ازاین مطالعات مرتبط به بحث بزهکاری اجتماعی نوجوانان،  4که  

مورد هم مربوط به بحث کلی جرم در بین جوانان و نوجوانان بوده است. هریک از   2  اعتیاد و

است.  رسیده  انجام  به  متفاوت  آماری  جامع   با  متفاوت  شهرهای  در  گرفته  صورت  مطالعات 

ها از روش پیمایش و تکنیک پرسش نامه محقق ساخته دراغلب مطالعات برای جمع آوری داده
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ا دارای  قبل موجود)  از  با گویهو  داوران معتبر و  نظر  برطبق  و  آلفای عتبار صوری  دارای  های 

دارای  نهم  مطالع   و  نمونه  حجم  کمترین  دارای  نخست  مطالع   بود.  شده  استفاده  مناسب( 

 مطالعات دارای ماهیت مقال  علمی پژوهشی بوده اند. %100بیشتربن حجم نمونه بوده است.

را        مطالعات  اکثریت،  آماری  تهران   جامع   اند.شهر  داده  تشکیل  جوانان  بعد  و  نوجوانان 

شهرهای   است.و  بوده  مطالعه  مورد  متفاوت  اماری  جامع   با  مطالعات  این  در  دوبار 

تبریز،اهواز،کرج،زنجان،اردبیل،ورامین،نورآباد و گرگان هرکدام یکبار مورد مطالعه بوده اند.روش  

ا های  گیری  نمونه  نوع  از  اکثریت  گیری  نمونه  ای های  حتمالی)خوشه 

از مطالعات هم در کنار   چندمرحله،تصادفی،سیستماتیک وطبقه بندی( بوده است.در دو مورد 

لحاظ   است.به  شده  دسترس(استفاده  احتمالی)اتفاقی،در  غیر  گیری  نمونه  از  ها  روش  این 

درصد مطالعات از تکنیک پرسش نامه در کنار سایر روش ها  0.100تکنیک جمع آوری داده ها  

 مصاحبه ساخت یافته استفاده شده است.مثل 

 : اندازه و وزن هریک از مطالعات در مدل اثر ثابت 2جدول شماره

The size and weight of each study in the fixed effect model 

 
دهد که، مطالع  رضایی و همکاران با اندازة اثر  ( نشان می2نتایج جدول و نمودار شمارة)       

بیشتری0.88)  )( با  زارعی  مطالع   و  نقش  داشته0.29ن  کل  اثر  اندازة  در  نقش  کمترین  اند.  ( 

( نتایج جدول شماره  در  ناهگون 2همانطور که  و  متفاوت  دارای وزن  است، مطالعات  (مشهود 

اند و این امر متأثر از حجم نمونه هر یک از مطالعات بوده است. به این صورت که هر چه داشته 

انتهایی ج شویم، بر روی نمودار مطالعات وزن بیشتری را به خود  دول نزدیک میبه مطالعات 

به گونهاختصاص داده ادهاند.  ثابت)جدول  ای برطبق  اثر  از حجم (هرمطالعه2های مدل  ای که 

 . نمون  بیشتری برخوردار بوده است در تحلیل وزن بیشتری را به خود اختصاص داده است
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 مطالعات در مدل اثر تصادفی ؛ وزن هر یک از  3جدول شماره

Table No. (3); The weight of each study in the stochastic effect model 

 
(  0.88دهد که، مطالع  رضایی و همکاران با اندازة اثر )(، نشان می3نتایج جدول شمارة)       

اثر ) اندازه  با  اندازة ا0.29بیشترین نقش و مطالع  زارعی  اند.  ثر کل داشته( کمترین نقش در 

می نشان  تصادفی  نمودار مدل  روی  بر  مطالعات  از  مطالع   وزن هریک  ده  از  هریک  که،  دهد 

مورد بررسی تقریبأ دارای وزن همسان و همگون و نقش آنها در تببین و اندازه اثر کل یکسان  

از مطالعات برابر ن اثر هریک  اندازه  اینکه حجم نمونه و میزان  بوده است بوده است. علی رغم 

ولی به لحاظ وزنی و اهمیت، هیچ کدام از مطالعات در تحلیل نهایی اندازه اثر کل با هم تفاوت  

اند. هم  مطالعات  زیادی نداشته و هم  مطالعات به لحاظ وزنی نقش پررنگی درتحلیل داشته 

ی و  ( درصدرابط  معنادار نقش خانواده در گرایش فرزندان به بزهکار0.99در سطح اطمینان )

جرم را تأیید و هیچ یک از مطالعات با نقط  خنثی نمودار)نقطه تالقی صفر(برخوردی نداشته و 

از تأیید رابط  توسط هم  مطالعات در سطحی نزدیک به نقط  برش ایده آل بوده   این نشان 

 است. 

 بررسی فرضِ همگنی مطالعات 
 های اثر : همگنی اندازه 6جدول شماره

Table No. (6); Homogeneity of effect sizes 
Heterogeneity 

I squared P value Df Q-value 
96. 668 0. 000 9 269. 88 

معادل           از  تصادفی   یا  ثابت  اثرات  با  مدل  انتخاب  می"Q"برای  استفاده  و  کوکران  شود 

فرض همگن بودن مطالعات برای انتخاب مدل اثر ثابت در راستای تحلیل به سطح معناداری 
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و غیرمعنادار بودن کوکران به معنای استفاده از    H0این معادله بستگی دارد. تأئید فرض صفر

ر صورتی که فرض  ها است و دمدل با اثرات ثابت و استفاده از این مدل در ادام  تحلیل داده

ها از مدل با اثرات صفر تأیید نشود و معادله کوکران معنادار شود در واقع در ادام  تحلیل داده

)معیار( %95در سطح اطمینان  Pشود مقدار  کنیم. همانطور که مشاهده میتصادفی استفاده می

بهره گیری از    دهد و این به معنای رد فرض صفر و(رانشان می0.000و حتی بیشتر معناداری )

مدل اثرات تصادفی در ادامه تحلیل است. بنابراین با توجه به شاخص کوکران، وسطح معناداری  

 I squared این شاخص، معیار مطالعه در ادام  تحلیل مدل اثر تصادفی خواهد بود.  مقدار  

( رسیده  0.97نشان از مقدار واریانس تببین شدة بین مطالعات دارد که این میزان به نزدیک )

( و  است.  0.3است  مطالعات  درون  شدة  تببین  واریانس  به  مربوط  مابقی   )df( مقدار  به   ،9  )

 همان درج  آزادی مطالعات است که حاصل تعداد مطالعات تفریق بر عدد یک است.  

 (در دو مدل مفروضrقیاس اندازه اثر کل)

 : اندازه اثر و معناداری کل7جدول شماره

Table No. (7); Effect size and total significance 
P-value Z- value Effect size and 95% interval Model 

Upper 

limit 

Lower 

limit 

Point 

esentional 

Number 

studies 

0. 000 41. 05 0. 674 0. 636 0. 653 10 Fixed 

0. 000 7. 44 0. 758 0. 522 0. 656 10 Random 

های اثر کل در مدل اثر  ( نشان دهندة تعداد مطالعات مورد بررسی، اندازه7شمارة)نتایج جدول  

مقدار   اطمینان،  فاصل   پایین  و  باال  کران  و  تصادفی  و  ضریب   Zثابت  شدة  اصالح  )همان 

(    1.96این شاخص قدر مطلق مقادیر باالتر از    Zپیرسون است، نقط  برش و معیاراعتبار ارقام  

  0.656و    0.653)  و سطح معناداری کل در دو مدل خواهد بود. که ده مطالعه با اندازه اثر کل

معنادری) سطح  است.  بوده  وتصادفی  ثابت  اثر  مدل  می0.000(در  نشان  با    دهد(    0.99که 

توان گفت که  رابطه بین اثرات نهاد خانواده بر گرایش به بزهکاری، جرم و  درصد اطمینان می

(در مدل اثر ثابت و  0.67( و حداکثر )63.  0اعتیاد  در جوامع آماری مورد مطالعه بین حداقل )

ش به بزهکاری،  توان گفت که  رابطه بین اثرات نهادخانواده برگرای( درصد اطمینان می0.99با )

( حداقل  مطالعه  مورد  آماری  جوامع  در  اعتیاد  و  )0.52جرم  حداکثر  و  اثر  0.75(  مدل  در   )

شود یا قرار دارد. این فاصل  اندک میان کران پایین و باالی مطالعات درکل  تصادفی تبیین می

 نشان از انحراف استاندارد اندک و خطای معیار محدود مطالعات خواهد بود.  
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های اثر هریک از مطالعات(؛ نقظ  برش  )اصالح شدة ضریب پیرسون یا اندازهZشاخص    -      

( خواهد بود و از آنجایی که این مقدار 1.96مدنظر برای این شاخص قدر مطلق اعداد بزرگتر از)

توان از معتبر (، می7.44در مدل با اثر تصادفی از نقط  برش فاصل  زیادی دارد و بزرگتر است)

نتای مقداربودن  داد.   خبر  مدل  اطمینان)   Pج  سطح  اینکه  به  فواصل 0.95باتوجه  برای   )

(  0.000مقادیر)   لحاظ شده است؛ بنابراینP ( برای شاخص  0.05اطمینان و مقدار کوچکتر از )

 (، دارد.  0.99نشان از سطح اطمینان )

 ( rبرآورد اندازه اثر کل)
 ( rهای اثر)اندازه ؛ معیار کوهن برای برآورد  8جدول شماره

Table No. (8); Cohen criterion for estimating effect sizes (r) 
Cohen criterion 

  نقط  برش 

 اندازه اثر ضعیف  10 .0

 متوسط  30 .0

 بزرگ  50 .0

 خیلی بزرگ  70 .0

اندازه تعیین  برای  کوهن  رگرسیون)معیار  همان ضرایب  یا  اثر  مورد rهای  مطالعات  از  (هریک 

شود. همچنین با استفاده از معیار کوهن میتوان اندازه اثر کل را تحلیل و به  مطالعه استفاده می

نتیجه گیری در مورد تعمیم نتایج و اطمینان از نتایج رابطه میان اثرمحیط خانواده برگرایش به  

وه رضایی  مطالع   یافت.  دست  جامعه  در  وجرم  بزهکاری  سال  رفتارهای  در  ،  1394مکاران 

( بیشترین اندازه اثر و بیشترین اثر در اندازه اثرکل ومطالع  زارعی در  0.88ضریب رگرسیون )

اند.  ( کمترین اندازه اثر و کمترین اثر در اندازه اثر داشته0.29، با ضریب رگرسیونی ) 1401سال

اندازه تمامی  برش  تقریبأ  نقط   برطبق  تصادفی  اثر  مدل  در  اثر  اثر های  اندازه  دارای  کوهن 

.  0متوسط به باال بوده است. میزان اندازه اثر کل بر طبق معیار کوهن و نقطه برش مد نظر  )

( بوده است و این میزان نشان از اندازه اثر کل نزدیک به معیار بسیار بزرگ کوهن است و  656

نزدیکمی تقریبأ  یا ضریب همبستگی کل  اثرکل  اندازه  ادعا کرد که  معیار    توان  برتر  به برش 

 (و این نشان از اعتبار مدل دارد.  0.70کوهن بوده است یعنی همان )
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 ؛ تحلیل حساسیت مدل 4جدول شماره
Table No. (4); Model sensitivity analysis 

 
هایی که در فراتحلیل به محقق کمک (؛ یکی از شاخص4نتایج حاصل در جدول شمارة)       

تحلیل  می ببرد،  پی  کل  اثر  اندازه  در  بررسی  مورد  مطالعات  از  هریک  اهمیت  به  که  کند 

میزان  و  اطمینان  فواصل  مدل،  نتایج  روی  از  معموأل  حساسیت  تحلیل  در  است.  حساسیت 

ه اهمیت آن مطالعه در نتایج فراتحلیل و اندازه اثر کل پی بُرد. با توجه توان بهای اثر میاندازه

توان اینگونه بیان کرد که با حذف مطالع  فرزانه و همکاران از روند بررسی اندازه به نتایج می

( به  کل  می0.662اثر  نشان  شده،  حاصل  نتایج  همینطور  رسید،  حذف  (خواهد  با  که  دهند 

اثر کل مدل اثر تصادفی مدنظر تغییری آنچنانی نه به صورت نزولی و   هریک از مطالعات اندازه

نه، بصورت صعودی و افزایشی نخواهد داشت و حذف هر یک از مطالعات از روند کار، تأثیری  

های عدم بی تأثیری هریک از در اندازه اثر و نتایج فراتحلیل نخواهد داشت. یکی دیگر از نشانه

اثرکل  10 اطمینان است که نشان میpمقدار  مطالعه دراندازه  پایین فاصله  باال و  دهند  وکران 

( درصد معناداری رابطه میان تأثیر محیط خانواده بر بزهکاری،  0.99هم  مطالعات با اطمینان )

نقط    با  مطالعات  از  کدام  هیچ  پایین  و  باال  کران  و همینطور  تأیید  را  فرزندان  اعتیاد  و  جرم 

قی پیدا نکرده است. ضریب همبستگی مطالع  زارعی که با حذف  خنثی نمودار)نقط  صفر(تال

یابد بیشترین تآثیر در تحلیل حساسیت بر ( اقزایش می0.03آن اندازه اثر کل تنها به میزان ) 

روی اندازه اثر کل داشته است، اما به علت ناچیز بودن این تغییر، در مدل و تحلیل اثری ندارد  

 شود.  و معموأل از آن چشم پوشی می
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 ؛ تحلیل تجمعی مدل تصادفی 5جدول شمارة
Table No. (5); Cumulative analysis of stochastic models 

 
های اثر و  دهد، با تجمیع اندازههایی است که نشان میتحلیل تجمعی یکی از شاخص           

اطمینان  فواصل  دامن   همینطور  و  اثر کل  اندازه  بعدی،  مطالعات  تجمعی  اثر  تر شدن  افزون 

های اثر بوده است. با توجه به نتایج جدول  مطالعات تا چه اندازه متأثر از تحلیل تجمعی اندازه

می5شمارة)  )( اثر  اندازة  مقدار  که  داشت  اذعان  و 0.589توان  نخست)فرزانه  مطالع   (در 

همکاران(، صرفأ مختص به مطالع  منفرد آنهاست و در ردیف دوم و مطالع  دوم مقدار اندازة  

  ( اندازه 0.518اثر  تجمیع  فرزانه  (  دومطالع   اثر  عسگری  –های  و  است. –همکاران  همکاران 

انداز اثر)همینطور  می0.662ة  نخست  مطالع   سه  به  می(مربوط  نشان  نتایج  با  باشد.  که  دهد 

اندازة اثر تجمعی به اندازة تجمیع اندازه  های اثر هرچه به مطالعات ما افزوده شده است مقدار 

های  اثر کل نزدیک تر شده است و نمودار انباشت شکل باثبات تری به خود گرفته است و اندازه

نزدی هم  به  شدهاثر  تر  میک  نشان  نتایج  همچنین  از اند.  هریک  اطمینان  فاصل   دامن   دهد 

مطالعات در نمودار انباشت با افزون تر شدن مطالعات به فراتحلیل کوتاه تر و انحراف استاندارد  

اندازه تجمیع  با  اینکه  دلیل  به  است.  تر شده  با  کوچک  معنادر  تفاوت  اثر، هم  مطالعات  های 

توان نتیجه گرفت که    تالقی و برخورد با صفر در نمودار انباشت هستند میصفر و دور از نقط

 تحلیل تجمعی مدل به هیچ از مطالعات حساسیت خاصی نشان نداده است.  

 سوءگیری یا اُریب ناشی از انتشار

های مهم در راستای ارزیابی معتبر بودن فراتحلیل بررسی اریب یا سوءگیری  یکی از بخش       

آزمون انتشار   از  استفاده  به با  کار  درادام   که  است  پالت  فانل  یا  قیفی  نمودار  و  موجود  های 

هرکدام از آنها اشاره شده است. به واقع یکی ازعواملی که گاهاً سبب این سوگیری و عدم تقارن  

شود عدم دسترسی محقق به تمام مطالعات در زمینه موضوع یا رابط  مورد بررسی  مطالعات می
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های ا گر، ب ک و مَزُمدار و درنهایت ترسیم  به منظور باال بردن اعتبار فراتحلیل از آزمون است. که  

 . فانل پالت برای تقارن پراکندگی مطالعات استفاده شده است

 آزمون رگرسیون اِگِر 
 ؛ نتایج آزمون رگرسیون ا گ ر9جدول شمارة

Table No. (9); Egger regression test results 
1. 397 Intercept 

8. 742 Standard error 

-18. 77 95% lover limit(2tailed) 

21. 57 95% uper limit(2tailed) 
0. 159 t-value 

9 Df 

0. 438 P-value(1tailed) 

0. 877 P-value(2tailed) 

شاخص               از  انتشار یکی  سوءگیری  وبررسی  فراتحلیل  نتایج  اعتبار  برای  مدنظر  های 

است. روش ا گر توان پیش بینی بیش از یک متغیر را داراست به همین    1آزمون رگرسیون  ا گ ر

سوءگیری  برای  شاخص  ترین  قوی  ارزشدلیل  از  روش  این  در  است.  انتشار  جمله  از  های  ها 

های این آزمون ه این صورت شود. تفسیر شاخصدازه اثر برای پیش بینی استفاده میحقیقی ان

دارد، بدین شکل که هرچه P( رابطه معکوس با مقدار  interceptاست که مقدار عرض از مبدأ)

کشاند. در  یابد و نتایج را به سمت اُریب میکاهش میPمقدار عرض از مبدأ افزایش یابد مقدار

تأیی آزمون  صفر)این  فرض  اُریب  0.877  -0.438د  عدم  و  فراتحلیل  بودن  معتبر  معنای  به   )

می تأیید  را  پالت  فانل  در  مطالعات  پراکندگی  تقارن  و  بود  خواهد  انتشار  تقارن ازجمله  کند. 

معنای   به  قیفی  رأس هرم  و در  اثرمتوسط(  تقارن)اندازه  پراکندگی مطالعات در دوسوی خط 

بار فراتحیلی است. در واقع تقارن به معنای پراکندگی متقارن  خطای استاندارد محدودتر واعت

در دوسطح فرض صفر  Pمطالعات در دوسوی خط تقارن )اندازه اثر متوسط(. با توجه به مقدار  

 کند.  شود و این امر، تقارن در پراکندگی مطالعات را تأیید میتأیید می

 ای بِک و َمزُمدار آزمون رتبه

 نتایج آزمون همبستگی ب ک و مَزُمدار   :10جدول شماره
Table No. (10); Beck and Mazdar correlation test results 

5. 00 Kendalls S statistic(P-Q) 

0. 088 T au 

0. 366 P-value(1tailed) 

0. 720 P-value(2tailed) 

 
1 .Egger 
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ها برای معتبر بودن فراتحلیل و عدم تأثیر فراتحلیل از اریب از جمله یکی دیگر از شاخص        

انتشار مدنظر است، معیار رتبه  است. آزمون همبستگی ب گ و مزمدار،    1ای ب گ و مزمدار اریب 

مشخص   را  اثرات  این  وراریانس  و  استاندارد  اثر  اندازه  ای)تائوکندال(بین  رتبه  همبستگی 

کند. تفسیردراین شاخص بدین صورت است که تأیید فرض صفر به معنای رابطه بین اندازه می

سؤال   زیر  را  فراتحلیل  دقت  و  اثر  اندازه  صفر  فرض  تأیید  عدم  و  است  فراتحلیل  دقت  و  اثر 

شماره)می جدول  در  که  همانطور  می10برد.  مشاهده  تائوکندال)(  مقدار  و  0.088شود   )

دو صفردر  فرض  میمعناداری  تأیید  دو  و  یک  از  0.720و0.360شود)سطح  نشان  امر  این  و   ،)

تقارن میان مطالعات و پراکندگی مطالعات در دوسوی خط میانی)اندازه اثر(نمودار فانل پالت  

گیرد. تأیید  است و فراتحلیل، درسطحی نسبی معتبر و نتایج تحقیق تحت تأثیر اریب قرار نمی

نشان   آمده  بدست  درنتایج  صفر  اُریب فرض  از  نتایج  تأثر  عدم  و  فراتحلیل  بودن  معتبر  از 

 شود.  تأیید می 2بخصوص اریب انتشار خواهد بود. و تقارن پراکندگی مطالعات در نمودار قیفی

 تقارن پراکندگی مطالعات 

 
 ؛ نمودار قیفی )تقارن پراکندگی مطالعات( 1نمودار شمارة

Graph number (1); funnel plot 

مطالعه در رأس هرم قیفی قرار گرفته    9شود تعداد  ر نمودار قیفی مشاهده میهمانطور که د  

و از خط رأس)اندازه اثر کل(فاصل  آنچنان زیاد ندارند واین به معنای فاصل  اطمینان محدود و 

از   فراتحلیل است. یک مورد  اعتبار  انتشار و  اُریب محدود بخصوص در  یا  اندک  میزان خطای 

 
1 . Begg and  Mazumdar 
2 .Funnel plot 
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شود و این امر به علت حجم نمون  پایین مطالع  مورد هرم قیفی مشاهده میمطالعات در پایین  

 بررسی بوده است که همین امر انحراف استاندارد این مطالعه را نیز باالتر برده است.  
 

 نتیجه گیری 

شود گرایش کودکان،  یکی از مسائلی که امروزه در دنیای مدرن دامن گیر فرزندان جامعه می

نان به جرم و ابعاد مختلف بزهکاریهای اجتماعی از جمله، اعتیاد، قمار، الکلیسم،  نوجوانان و جوا

وروانشناسی   اندیشمندان جامعه شناسی  است.  وغیره  ولگردی  و  زنی  پرسه  دعواهای خیابانی، 

کنند.  علل این گرایش را در عوامل فردی، روحی و روانی و عوامل ساختی، نهادی جستجو می

اجتماعی)فرصت   بروز  در   متعددی   عوامل  اگرچه بزهکاریهای  و  گروه  جرم  ناعادالنه،  های 

یادگیری نابرابری،  و  فقر  بزهکار،  نظارتهمساالن  اجتماعی،  اجتماعی شدید(های    دخیل   های 

  فرزندان  سرنوشت  درای  کننده  تعیین  نقش   که   هستندها  خانواده  این  اول   گام  در  هستند، اما

به  خود زیرا محیط  هدایت   راست  راه  به  را  کودک  توانندمی  کهای  گونه  دارند،   خانواده  کنند، 

رفتارهای می  را  هنجارها   و   کند می  رشد  آن  در  فرد   که   است  محیطی  اولین   و   والدین   آموزد، 

 شکل  زمینه  در   بسزایی  نقشها  واکنش  این.  است  مؤثر  افراد  واکنش   نوع  در  نیز  خانواده  اعضای

برسند  باید   سن  این  در  نوجوانان.  دارند  بزرگسالی  در  شخصیت  گیری خودشناسی    و  به 

 به   راه  این  در  خواهندمی  که  است  والدین  حضور  مستلزم  این  و  بشناسند  را  خود  استعدادهای

از    خواهند  درگیر  جامعه  در  فعال  غیر  طور  به   آنها  صورت  این  غیر  در.  کنند  کمک   آنها شد. 

والدین، بی توجهی و    و  بین فرزندان  خوب  رابطه  نبود  و   والدین  کنترل  عدم  دلیل  سوی دیگربه

های خانواده، خشک و مقرراتی بودن روابط خانواده، آزادی بیش تبعیض میان فرزندان، خشونت 

پیوست  برای  را  زمینه  خانواده،  در  جرم  سابق   والدین،  ناسازگاریهای  انگاری،  سهل  و  حد  از 

کشاند. با توجه به اهمیت  ها را به بیراهه میفرزندان به هر باند قاون شکن و منحرفی فراهم و آن

می آن  عملکردهای  و  خانواده  که  نقشی  و  هدایت  موضوع  و  روانی  و  روحی  سالمت  در  تواند 

فرزندان داشته باشد، در این مقاله به فراتحلیل تحقیقات انجام شده در زمین  نقش خانواده در 

 بزهکاری، جرم و اعتیاد فرزندان پرداختیم. 

ثابت برعکس مدل تصادفی،  نتایج، نشان می      اثر  از مطالعات در مدل  دهد که وزن هریک 

ای که مطالعاتی که از حجم نمون  بیشتری رابط  مستقیمی با حجم نمونه داشته است. به گونه 

اند، وزن آن مطالعه در نمودار اثرات ثابت بیشتر از بقی  مطالعات بوده است)نگاه  برخوردار بوده

(، در حالی که این موضوع برای مدل اثرات تصادفی صادق نبوده است و وزن 2نید به جدول  ک
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مطالعات متأثر از حجم نمونه نبوده است و همگونی در وزن مطالعات در نمودار تصادفی مدل  

 (.  3مشهود است)نگاه کنید به جدول  

شاخص   مقدار  Qاز  اPکوکران  تحلیل  برای  انتخابی  مدل  به  رسیدن  تأیید  برای  شد،  ستفاده 

ثابت    H0فرض صفر انتخاب مدل  معنای  به  آن  تأیید  عدم  و  تصادفی  انتخاب مدل  معنای  به 

مقدار   و  نتایج  به  توجه  با  است.  سطح    =88Q.  269بوده  معناداری   99.  0و  درصدی 

( و تأیید فرض صفر برای ادام  فرایند تحلیل از مدل اثرات تصادفی استفاده شد.  0.000رابطه)

های اثر در هریک از مطالعات برآورد شد، نتایج  جه به مقادیر برشی شاخص کوهن اندازهبا تو

( و مطالع  زارعی دارای 0.88نشان داد که مطالع  رضایی و همکاران دارای بیشترین اندازه اثر)

اند. با توجه به معیار کوهن متوسط اندازه  ( در اندازه اثر متوسط داشته 0.29کمترین اندازه اثر)

(. میزان 0.656مطالع  مورد بررسی در سطحی نزدیک به معیار بسیار بزرگ برآورد شد)10اثر  

( حاکی از آن است که، نقش خانواده در بزهکاری،  0.656اندازة اثر کل در مدل اثر تصادفی )

( در فاصله اطمینان حداقل 0.65جرم و اعتیاد فرزندان با ضریب همبستگی یا اندازه اثر کل )

 شود.  ( تأیید می0.99(با اطمینان )0.000( و با توجه به سطح معناداری)0.75حداکثر) (و0.52)

دهد که با حذف هریک از مطالعات اندازه اثر کل مدل اثر تصادفی مدنظر  نتایج، نشان می       

تغییری آنچنانی نه به صورت نزولی و نه، بصورت صعودی و افزایشی نخواهد داشت و حذف هر  

عات از روند کار، تأثیری در اندازه اثر و نتایج فراتحلیل نخواهد داشت. یکی دیگر از یک از مطال

وکران باال و پایین فاصله  pمطالعه دراندازه اثرکل مقدار  10های عدم بی تأثیری هریک از  نشانه

( درصد معناداری رابطه میان 0.99دهند هم  مطالعات با اطمینان )اطمینان است که نشان می

محیط خانواده بر بزهکاری، جرم و اعتیاد فرزندان را تأیید و همینطور کران باال و پایین    تأثیر

به  کنید  است)نگاه  نکرده  پیدا  نمودار)نقط  صفر(تالقی  خنثی  نقط   با  مطالعات  از  کدام  هیچ 

اندازه4جدول   تجمیع  با  اثر  (   اندازة  مقدار  است  شده  افزوده  ما  مطالعات  به  هرچه  اثر  های 

به اندازة اثر کل نزدیک تر شده است و نمودار انباشت شکل باثبات تری به خود گرفته    تجمعی

اندازه و  شدهاست  تر  نزدیک  هم  به  اثر  میهای  نشان  نتایج  همچنین  فاصل   اند.  دامن   دهد 

اطمینان هریک از مطالعات در نمودار انباشت با افزون تر شدن مطالعات به فراتحلیل کوتاه تر و  

به جدولانحراف   است)نگاه کنید  تر شده  مقادیر  5استاندارد کوچک  به  توجه  با  . همچنین   .)

ا گر) (به عنوان مهمترین 0.87  -0.43مرتبط در دو دامنه )P( و مقدار  1.39شاخص رگرسیون 

انتشار مطالعات  سوگیری  عدم  و  پراکندگی  تقارن  قیفی،  نمودار  و  فراتحیل  سوگیری  شاخص 

 تحلیل با سطوحی از کمترین انحراف استاندارد، تأیید شده است.  مورد بررسی، و اعتبار فرا

 :  شودمی گرفته نظر در  کافیای مداخله راهبرد خانواده، سه به مربوطهای  برنامه برای
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 تربیتی والدین؛  –  آموزشیهای برنامه

کافی،    انضباط های  تکنیک  از   چگونه  که  است  والدین   به  آموزش  اساساً   برنامه  نوع  این  هدف 

  از  نافرمانی  به  تمایل  که  جوانانی  و  کودکان  برای  چگونه  و  کنند  استفاده  متوازن  کنترل  و  نظارت

 رویکردی   از  والدین  آموزش.  کنند  تعیین  ثابتی  و  واضحهای  محدودیت  دارند  قوانین

  در  والدین  به  کمک  و  خانوادگی  روابط  بهبود  برای  عمدتاً  که  کندمی  استفاده  ساختاریافته

نظارت .  است  شده  طراحی  کودک  تربیت  مناسب  هایتکنیک   از  استفاده عوامل:  روی   تمرکز 

سوء  ضعیف پیوندهای  اختالفات  مدیریت  والدین؛  خشونت   خانوادگی  خانوادگی؛   ضعیف؛ 

 ناسازگار.   انضباط و  بدنی؛ نظم تنبیه از رفتاری؛ استفاده مشکالت با برادر  و خانوادگی؛ خواهر

 درمانی؛   خانوادههای  برنامه

 والدین، آموزش   آموزش  از  ترکیبی   که  کند می  اتخاذ   را  بعدی  چند  رویکرد   یک  درمانی   خانواده

  و  ارتباطات بهبود هدف   با اساساً درمانی  خانواده هایبرنامه. است خانواده پویایی بهبود و جوانان

  آمده پیش  مشکالت  بهتر  حل  برای  والدین  هایشیوه  سازیغنی  و  فرزندان  و  والدین   بین  تعامل

فعالیت.  شوندمی  انجام عوامل:  روی  سوء  با  مرتبطهای  تمرکز  بزهکاری؛  مواد؛   مصرف  باند؛ 

 خشونت و پرخاشگری

 یکپارچه؛    رویکردهای  برنامه

اجتماعی، آموزش، عدالت،   و  بهداشتی  خدمات ) شریک چندین مشارکت  شامل  یکپارچه رویکرد

  رویکرد های برنامه  هدف. است( غیره و  مواد مصرف سوء درمانروان،  سالمت پلیس، متخصصان

ای گسترده  شخصی، طیفای  شیوه  ترکیب، به  با   خانواده  انزوای  شکستن  اول  درجه  در  یکپارچه

 این   همچنین  رویکرد  این.  است  جوانان  و  خانواده  برای  پشتیبانیهای  شبکه  و   خدمات  از

  و  محله، مدرسه، دوستان، خانواده )   حوزه  چندین  از  خطر  عوامل  که  گیرد می  نظر  در  را  واقعیت

 . آیندمی( جوانان فردی هایویژگی

  اساس   بر  باید ها  برنامه:  است  زیر  معیارهای  اساس  بر  اینجا  در  شده  ارائههای  برنامه  انتخاب

ها  برنامه  هدف   که  جوانانی .  دهد  قرار  هدف   را  خانواده  با  مرتبط  خطر  عوامل  باید  و  باشد  خانواده

 بزهکارانه   رفتار   به  ابتال  خطر  معرض  در   که  شوند  شناخته  جوانانی  عنوان  به  باید اند  گرفته  قرار

  کههایی  ارزیابی  با   باید   برنامه  نتایج   و اند.  شده  درگیر  بزهکارانههای  فعالیت  در  قبالً   یا  هستند

کند،  می تأیید  را محافظتی  عوامل تقویت یا  خطر عوامل  نوجوانان، کاهش  بزهکاری خطر کاهش

 .  شود پشتیبانی
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