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رابطه سالمت خانواده و صفات شخصیت با نگرش به رفتارهای بزهکارانه در
دانش آموزان
فریبا احمدی دریاکناری  ، 1فاطمه

کریمی 2

 1کارشناس ارشد روانشاسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رشت ،رشت ،ایران (نویسنده مسئول)
 2عضو هیئت علمی گروه مشاوره ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.

چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارتباط بین سالمت خانواده و صفات شخصیت با نگرش به رفتارهای بزهکارانه در نمونهای از دانش-
آموزان شهرستان رشت انجام شد .پژوهش از نوع توصیفی -مقطعی از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری شامل کلیه دانش-
آموزان دختر و پسر شهرستان رشت در فاصله سنی  15تا  18سال در سال  1395بودند .نمونهای به حجم  375نفر از دانش
آموزان بر اساس جدول کرجسی و مورگان ( )1970در سال تحصیلی  1394-95به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند.
بهمنظور جمعآوری دادهها از مقیاس پنج عاملی نئو ( ،)NEO-FFI-Rمقیاس خانوادة اصلی و پرسشنامه نگرش به رفتارهای
بزهکارانه ( )1389استفاده شد .به منظور تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS-18استفاده شد و نتایج در قالب آمار توصیفی و
استنباطی گزارش شد .یافتهها نشان داد که نگرش به رفتارهای بزهکارانه با سالمت خانواده ( ،)P< 0/01برونگرایی (0/01
< ،)Pتوافقپذیری ( ،)P< 0/01انعطافپذیری ( )P< 0/05و وجدانیبودن ( )P< 0/01همبستگی منفی و معنادار دارد .در
مقابل نگرش به رفتارهای بزهکارانه با متغیر روانرنجورخویی همبستگی مثبت دارد ( .)P< 0/01همچنین نتایج تحلیل
رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای پیشبین در دو گام رگرسیون  0/27از واریانس نگرش به رفتارهای بزهکارانه در
دانشآموزان را به طور معنادار در سطح معناداری( )P< 0/01پیشبینی میکنند.
واژههای کلیدی :نگرش به رفتارهای بزهکارانه ،بزهکاری ،سالمت خانواده ،صفات شخصیت.
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مقدمه
بزهكاران نوجوان كساني هستند كه به اعمال خالف قانون ميپردازند .دستگيري هاي پليس و گزارش هاي شخصي نشان ميدهد كه
بزهكاري در طول نوجواني افزايش مييابد و بعد در اوايل بزرگسالي كاهش مييابد .در واقع رفتارهاي ضد اجتماعي در نوجوانان به خاطر
تمايل به تاييد همساالن افزايش مييابد .با گذشت زمان ،همساالن كمتر با نفوذ ميشوند ،استدالل اخالقي به تكامل ميرسد و نوجوانان
وارد موقعيت هاي اجتماعي مانند ازدواج و كار ميشوند كه كمتر قانون شكني را در پي دارد (برك .)1391 1،عوامل اقتصادي و فقر ،عامل
پس افتادگي فرهنگي و پيشرفت تكنولوژي ،شهرنشيني ،تراكم و افزايش جمعيت ،حوادث غيرمنتظره از قبيل جنگ و زلزله ،وسائل ارتباطات
جمعي همچون مطبوعات و رسانهها و ضعف بنيه اخالقي و اعتقادي ،علل اجتماعي بزهكاري محسوب ميشوند (احمدي .)1387،تحليل
تبهكاري نوجوانان و جوانان معموال كار سهل و ساده اي نيست .با اين كه جرم به معني زير پا گذاشتن قانون است ،تبهكاري نوجوانان و
جوانان اغلب به معني فعاليت هايي است ،كه به بيان دقيق ،اصال جرم نيست .رفتارهاي ضد اجتماعي ،خرده فرهنگها و ناهمنوايي جوانان
شايد بزهكاري تلقي شود ،اما در واقع اين عملها مجرمانه نيستند (گيدنز .)1386 ،در پژوهش حاضر صرفا بر نگرش مثبت نوجوانان به انجام
رفتارهاي بزهكارانه تمركز شده است كه ميتواند يک عامل پيش بين در اقدام نوجوانان به اينگونه رفتارها باشد.
خانواده مهمت رين نهاد اجتماعي در جوامع انساني است كه تكوين و پرورش شخصيت افراد در آن شكل ميگيرد (فرجاد .)1377 ،براي اينكه
خانواده بتواند كاركردهاي اصلي خود را به خوبي انجام دهد ،الزم است امنيت و آرامش در آن وجود داشته باشد .واقعيت اين است كه در
فرايند چرخه ي زندگي خانواده مسايل و مشكالتي بوجود ميآيد كه آرامش آن را هر چند براي مدت كوتاهي سلب ميكند .اين مسايل در
سطح خرد مربوط به ساختارها و كاركردهاي نهاد خانواده و در سطح كالن مربوط به ساختارهاي اجتماعي است .تغيير و تحوالتي كه به
لحاظ اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در جوامع بوجود ميآيد ،نهاد خانواده را تحت تأثير قرار ميدهند (رويتر.)2004 2،
معموال والدين ،هم مسئول فرزندان مودب ،با صالحيت ،سازگار و درس خوان به حساب ميآيند و هم مسئول فرزندان بزهكار ،درس نخوان
و عصبي شناخته ميشوند .البته تاثير والدين بر فرزندان در زمينه گسترده تري مطرح ميشود .يعني روابط بين فرزندان و والدين و حتي ساير
اعضاي خانواده را ميتوان به عنوان شبكه اي از بخشهايي دانست كه در كنش متقابل از يكديگر قرار ميگيرند (صادقي و حسيني.)1391 ،
صفات شخصيت از ديگر عوامل موثر در گرايش جوانان به رفتارهاي بزهكارانه ميباشد .براي توصيف شخصيت هركسي معموالً به ويژگي
هاي شخصي او ،يعني به صفاتي از قبيل باهوش بودن ،برونگرايي و وجداني بودن و نظاير آن اشاره ميشود (هيلگارد.)1385 3،
خانواده اولين پايه گذار شخصيت ،ارزشها و معيارهاي فكري فرزندان است كه نقش مهمي در تعيين سرنوشت و خط مشي زندگي آينده
آنها دارد (احدي و محسني .)1381 ،اولين محيطي كه زمينه بزهكاري را در فرد ايجاد ميكند خانواده است .معموال بزهكاران از خانواده هاي
آشفته و از هم پاشيده بر ميخيزند و جدايي و طالق ،الكليسم ،اعتياد و بزهكاري در خانواده آنان شايع است (احمدي .)1387 ،چون خانواده
اساسي ترين نهاد اجتماعي است كه اولين ركن رشد و پرورش به شمار ميرود ،به همين دليل هرگونه اختاللي در خانواده ،در فرزندان نيز
رسوخ ميكند و موجبات انحراف آنها را از قوانين و مقررات فراهم ميسازد (اكبري.)1387 ،
خانواده ،گروه كوچكي است كه ويژگي اساسي و غير قابل تفكيک آن صميمت آن است .اجتماعي كردن نسل آينده جزء بديهيترين و
اساسيترين وظايف خانواده است (روزن باوم .)1973 4،محبت موجب استواري كانون خانوادگي است ،نفرت در جهت معكوس آن جريان
دارد و متضمن نفاق و جدايي و مخاصمه و جدال است .هنگامي كه نفرت و اختالف عميق و مخاصمه به كانوني راه يافت ،بقاي نظم
خانوادگي بين افراد آن متزلزل و دشوار ميشود .امروزه با پيشرفت سريعي كه در تمام زمينهها نصيب جرم شناسي شده است ،هم در مورد
فرد تحقيقات الزم به عمل ميآيد و هم جرم و عوامل مؤثر بر آن مورد نظر قرار ميگيرد يعني در حقيقت علم جرم شناسي شامل
بررسيهاي جرم و مجرم شده است (صديق.)1376 ،
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سالمت خانواده از جمله موضوعاتي مي باشد كه در نظريات گوناگون مورد بحث و بررسي قرار گرفته است .اما در يک تعريف كلي ميتوان
گفت كه خانواده سالم يک ساختار پويا و پيچيده است كه اعضاي آن به صورت مشترك و با داشتن مرزهايي مشخص و انعطاف پذير با
يكديگر در ارتباط ميباشند و داراي يک ارتباط سازنده با بسترهاي اجتماعي هستند (دنهام .)1999 5،به طور كلي منظور از سالمت وضعيتي
است كه در آن فرد يا سيستم از ظرفيت بهينه براي انجام وظايف مهم و عملكرد موثر برخوردار است .سالمت به نبود آسيب آشكار و وجود
برخي عملكرد هاي ايده آل يا بهينه در طول زمان اشاره دارد .بنابراين خانواده سالم الزاما طبيعي يا حتي فاقد ويژگيهاي منفي نيست ،بلكه
ويژگيهاي مثبت و اساسي را در كنار تعداد كمي از ويژگيهاي منفي ،از خود نشان ميدهد (نيلفروشان و همكاران.)1393 ،
صفات شخصيت از ديگر عوامل موثر در گرايش جوانان به رفتارهاي بزهكارانه ميباشد .براي توصيف شخصيت هركسي معموالً به ويژگي
هاي شخصي او ،يعني به صفاتي از قبيل باهوش بودن ،برونگرايي و وجداني بودن و نظاير آن اشاره ميشود (هيلگارد .)1385 6،شخصيت،
بيانگر آن دسته از ويژگي هاي فرد شامل الگوهاي ثابت فكري ،عاطفي و رفتاري است (پروين .)1386 ،در پژوهشها مشخص شد كه،
ويژگي هاي شخصيتي پيش بيني كننده ي رفتارهاي بزهكارانه و گرايش نوجوانان به سوء مصرف مواد ميباشد (اسكادل 7و همكاران،
.)2007
مي توان اين ادعا را بيان نمود كه برخي از تيپهاي شخصيتي و ويژگيهاي منحصر به فرد مرتبط با هريک از آنها در ميان افراد بزهكار
شيوع و فراگيري بيشتري دارد (اسكادل و همكاران .)2007 ،به گونهاي برخي از آنها نيز جنبه مرضي به خود ميگيرند ،تعيين دقيقتر الگو-
هاي شخصيتي كه با بزهكاري و ارتكاب به جرائم نزديكي بيشتري دارند ،ما را به شناخت عميق تر عوامل موثر در بروز بزه ياري ميرساند.
در رابطه با تاثيرگذاري عوامل و ويژگيهاي شخصيتي در مطالعه فراتحليلي كه توسط باگ و رابرتز8در سال  2004انجام گرفت مشخص
شد همواره ميان ويژگيهاي صفت وجدان گرايي و صفات مرتبط با آن با رفتارهاي پرخطر رابطه منفي وجود دارد و همينطور رابطه مثبتي با
رفتارهاي سالم و كارآمد نشان ميدهد.
ويژگيهاي شخصيتي را ميتوان به عنوان ابعاد تفاوتهاي فردي در قالب الگوهاي پايدار تفكر ،احساس و رفتار تعريف نمود (جوانويک9و
همكاران .) 2011 ،روانشناسان پس از چندين دهه تالش ،شخصيت را در پنج عامل بزرگ خالصه كردند .نظرية پنج عاملي شخصيت كه به
پنج عامل بزرگ نيز معروف است ،از سوي دو روان شناس آمريكايي به نام كاستا و مک كري ،در اواخر دهه  80ميالدي ارائه و در اوايل
دهه  90مورد ارزيابي مجدد قرار گرفت .پنج عامل شخصيت معروف عبارتند از -1 :روانرنجورخويي -2 10،برونگرايي -3 11،انعطاف
پذيري -412،توافقپذيري13و  -5وجداني بودن(14پروين.)1386 ،
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بزهكاري يک پديده بسيار پيچيده است كه در محيط هاي اجتماعي مختلف به شكل هاي متفاوتي ديده ميشود .تعريف بزه و رفتار
بزهكارانه در هر جامعه اي توسط قوانين حقوقي و هنجارهاي اجتماعي آن جامعه مشخص ميشود .اگر چه در بيشتر جوامع ،بزه به عنوان
رفتاري قابل تنبيه از طرف قانون تعريف شده است ،اما صرفاً در تبيين آن ،مفهوم حقوقي و اجتماعي مسئله كافي نيست (مشكاني و
رضوي.)1385 ،
اصغري و همكاران ( )1394در پژوهشي تحت عنوان نقش نظارت والديني و خودكارآمدي در هم نشيني با همساالن بزهكار و رفتارهاي
پرخطر دانش آموزان دبيرستاني نشان دادند كه بين نظارت والديني و خودكارآمدي با همنشيني با همساالن بزهكار و رفتارهاي پرخطر رابطه
منفي معنادار وجود دارد .نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه نظارت والديني و خودكارآمدي ميتوانند  21درصد از واريانس همنشيني با
همساالن بزهكار و  34درصد از واريانس رفتارهاي پرخطر را پيشبيني نمايند .حسيني و همكاران ( )1392در پژوهشي تحت عنوان بررسي
رابطه بين سبکهاي فرزندپروري ،خودكارآمدي و نگرش به بزهكاري در دانش آموزان نشان دادند كه بين سبک فرزند پروري اقتدار منطقي
با نگرش منفي به بزهكاري و بين سبک هاي فرزند پروري استبدادي و سهل گيرانه با نگرش مثبت به بزهكاري ،رابطه مثبت معنادار به
دست آمد .نتايج تحليل رگرسيون حاكي از آن است كه خودكارآمدي و سبک هاي فرزند پروري سهل گيرانه و استبدادي ميتوانند به طور
معناداري  11درصد از واريانس نگرش مثبت به بزهكاري را پيش بيني كنند.
اكسيون و هانگ )2011(15در پژوهشي عواملي كه در بروز رفتار هاي بزهكارانه در جوانان دختر و پسر نقش دارند را مورد بررسي قرار
دادند .نتايج تحقيق نشان داد كه نگرش ضد اجتماعي ،موفقيت تحصيلي و فقدان كنترل و نظارت والدين ،سه متغيري هستند كه به طور
معناداري با ضريب اطمينان بسيار بااليي احتمال درگير شدن جوانان به اعمال بزهكارانه را افزايش ميدهد .چينگ16و همكاران ( )2011در
بررسي خود اثر حمايت هاي اجتماعي و اضطراب و جو عاطفي حاكم بر خانواده را بر رفتارهاي  115نفر از نوجوانان تايلندي مورد بررسي
قرار دادند .نتايج نشان داد كه بين حمايت اجتماعي با اضطراب رابطه معكوس وجود دارد .بين جو عاطفي خانواده و حمايت اجتماعي رابطه
معناداري ديده شد.
از آنجائيكه پيشرفت و ترقي هر جامعه اي در گرو سالمتي آن جامعه از هر نظر ميباشد ،لذا تحقيق درمورد پديده بزهكاري نوجوانان براي
علت يابي جرائم و خطاها بسيار رهگشا ميباشد تا از اين طريق بتوان كمبودها و نارسائيها را دريافت و در صدد رفع اين مشكالت اقدام
نمود .همچنين مي توان گفت كه از اين طريق شايد بتوان مشكالت جامعه و خصوصاً نسل نوجوان كه ميتوان گفت حساس ترين نقطه
انعطاف پذير يک جامعه است را به نحوي رفع نمود تا آنجا كه بتوان از اين راه يک استراتژي براي پيشبرد اهداف علمي و فرهنگي جامعه
اتخاذ نمود (محمدي.)1394 ،
بر اين اساس توجه به متغيرهاي روانشناختي همچون نقش سالمت خانواده و صفات شخصيت در تبيين نگرش جوانان به رفتارهاي
بزهكارانه مي تواند روشنگر بعد موثري در تبيين اين آسيب اجتماعي باشد .نهاد خانواده موثرترين عامل در رشد شخصيت و سالمت فرزندان
است ،صفات شخصيت نيز از جمله تعيين كننده در گرايشات و تمايالت افراد ميباشند ،بر اين اساس به نظر ميرسد كه بررسي اين متغيرها
در جهت پيش بيني نگرش جوانان به رفتارهاي بزهكارنه ميتواند روشنگر بعد موثري در پژوهشهاي پيشگيرانه در حوزه آسيبهاي
اجتماعي و رفتارهاي بزهكارانه باشد .همچنين در ارتباط با متغيرهاي تحقيق مطالعاتي در داخل و خارج از كشور انجام شده است اما
مطالعه اي كه به صورت همزمان در يک پژوهش اين متغيرها را تحت پوشش قرار دهد يافت نشد .بر اين اساس پژوهش حاضر با هدف
پيش بيني نگرش مثبت دانش آموزان به رفتارهاي بزهكارانه بر اساس متغيرهاي سالمت خانواده و صفات شخصيت در شهر رشت انجام
شد.
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روششناسی
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
روش مطالعه پژوهش حاضر ،با توجه به ماهيت اين پژوهش كه به دنبال بررسي رابطه بين صفات شخصيت و سالمت خانواده با نگرش به
بزهكاري در دانشآموزان است ،روش توصيفي -مقطعي و از نوع همبستگي است .جامعه آماري شامل كليه دانشآموزان دختر و پسر
شهرستان رشت (حدود  18800نفر) در فاصله سني  15تا  18سال در سال  1395بودند.
نمونهاي به حجم  375نفر از دانش آموزان بر اساس جدول كرجسي و مورگان ( )1970در سال تحصيلي  1394-95به روش نمونهگيري
خوشهاي انتخاب شدند .به منظور نمونهگيري ،ابتدا در شهر رشت بر حسب نواحي آموزش و پرورش كه دو ناحيه ميباشد ،ناحيه يک آموزش
و پرورش به صورت تصادفي انتخاب شد .سپس كليه مدارس دخترانه و پسرانه مقطع متوسطه دوره دوم در يک ليست نوشته شدند ،سپس از
بين كليه مدارس ،يک مدرسه دخترانه و يک مدرسه پسرانه به طور تصادفي انتخاب شد ،سپس دانش آموزان بر حسب مقطع تحصيلي (اول،
دوم و سوم دوره دوم متوسطه) خوشه بندي شدند و بر حسب تصادف از اين خوشهها نمونه گيري انجام گرفت .در برخي از پژوهشها به
علت باال بودن تعداد اعضاي جامعه و تدابير امنيتي و محرمانه بودن اطالعات شخصي ،امكان تهيه ليست از اعضاي جامعه تحقيق امكان
پذير نيست .كامال روشن است كه در چنين شرايطي پژوهشگر نمي تواند از روش تصادفي ساده ،منظم يا طبقهاي استفاده كند .روش خوشه
اي ،موارد استفاده زيادي در مدارس دارد (دالور .)1391 ،در اين روش نمونه گيري ،يک نمونه تصادفي از گروهها يا خوشههايي از افراد و نه
واحدهاي منفرد گرفته ميشود به عبارت ديگر واحدهاي نمونهگيري خوشههايي هستند نظير خانوادهها ،مدارس ،بيمارستانها ،بلوكهاي
شهري ،دهكدهها و غيره .در اينجا فهرستي از خوشهها تهيه كرده و به روش تصادفي از بين آنها نمونه را انتخاب ميكنيم سپس افرادي را
كه در هر يک از خوشهها قرار دارند مطالعه ميكنيم (دالور .)1393 ،دانش آموز بودن ،فاصله سني  15تا  18سال ،رضايت آگاهانه جهت
تكميل پرسشنامهها و نداشتن سابقه كيفري در افراد نمونه پژوهش از معيارهاي ورود و خروج پژوهش حاضر بود.
ابزارهای پژوهش
به منظور جمعآوري دادهها ،از پرسشنامه هاي زير استفاده خواهد شد.
مقیاس پنج عاملی نئو ( :)NEO-FFI-Rدر پژوهش حاضر براي اندازهگيري پنج عامل بزرگ شخصيت از پرسشنامه پنج عاملي
نئو استفاده خواهد شد (كاستا و مک كي .)199217،اين پرسشنامه فرم كوتاه پرسشنامه تجديد نظر شده پنج عامل بزرگ شخصيت است
كه از لحاظ روايي و پايايي ،هيچ تفاوتي با يكديگر ندارند .پرسشنامه پنج عاملي نئو بيشترين و وسيعترين كاربرد را در زمينه سنجش پنج
عامل بزرگ شخصيت داشته و از حمايتهاي تجربي گسترده برخوردار است (كاستا و مک كي  .)1992 ،مزيت استفاده از اين پرسشنامه در
اين است كه اجراي آن به زمان كمتري نياز دارد و همچنين آزمودنيها براي پاسخ به اين پرسشنامه احساس خستگي زيادي نميكنند .اين
پرسشنامه از  60گويه بر اساس مقياس ليكرت ( ،1كامالً موافقم و ،5كامالً مخالفم) تشكيل شده است كه هر  12گويه آن يكي از پنج عامل
بزرگ شخصيت (برون گرايي ،Eتوافق پذيري ،Aوظيفه شناسي ،Cروانرنجوري  Nو تجربه پذيري )Oرا اندازه ميگيرد .نمرات هر عامل
جداگانه محاسبه ميشود و در نهايت پنج نمره بدست ميآيد .همساني دروني اين آزمون ،در نمونه اياالت متحده براي عوامل ،O ،E ،N
 Aو  Cبه ترتيب  0/76 ،0/89 ،87 ،0/93و  ./86بوده است .در ايران نيز گروسي فرشي ( )1380ساختار  5عاملي اين پرسشنامه را به
صورت كلي تأييد كرده و ضرايب همساني دروني آن را ،به روش آلفاي كرونباخ براي عوامل اصلي به ترتيب  0/68 ،0/56 ،0/73 ،0/86و
 0/87گزارش كرده است .همچنين در ايران خانجاني و اكبري ( )1390همساني دروني اين ابزار را در نمونه اي از دانش آموزان شهر تبريز
بدين صورت گزارش كرده اند :روان نژندى ( ،)0/74برون گرايى ( ،)0/70انعطاف پذيرى ( ،)0/68دلپذير بودن ( )0/61و باوجدان بودن
(.)0/77
مقیاس خانوادة اصلی :اين مقياس به منظور سنجش سالمت خانواده اصلي تدوين شده است .اين مقياس داراي  40سوال در مقياس
ليكرت  5درجه اي از كامال مخالفم ( )1تا كامال موافقم ( )5مي باشد .حداقل نمره در اين آزمون  40و حداكثر  200مي باشد .هر چه نمره
فرد در اين آزمون بيشتر باشد به اين معناست كه ادراك فرد از سالمت خانواده خود بيشتر است .شفافيت در ارتباطات ،مسئوليتپذيري،
17
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احترام به ديگر اعضاء ،باز بودن نسبت به ديگر اعضاء ،پذيرش جدايي و تحمل شكست به عنوان معيارهاي خانواده سالم در نظر گرفته شده
اند و اين ابزار آنها را مورد سنجش قرار مي دهد .بر اساس اين الگو خانواده سالم ،خانوادهاي است كه صميميت در آن ايجاد ميشود .اين
آزمون داراي روايي سازه مبتني بر نظريه سالمت خانواده مي باشد و روايي آن با استفاده از تحليل عاملي تاييد شده است .طراحان اين
آزمون همساني دروني آن را  0/95كرونباخ آلفا گزارش كرده اند (هوستادت18و همكاران )1985 ،ويژگي هاي روانسنجي اين آزمون در
ايران مورد بررسي قرار گرفته شده است .روايي اين آزمون به روش تحليل عاملي تاييد شده است و پايايي آن به روش باز آزمايي 0/89
گزارش شده است (كرمي.)1390 ،
پرسشنامه نگرش به رفتارهای بزهكارانه ( :)1389اين پرسشنامه با هدف سنجش نگرش به رفتارهاي بزهكارانه توسط وحيد
فضلي در سال  1389براي نوجوانان  15الي  18سال تهيه شده است ،كه  28ماده دارد و بر اساس ليكرت  4عامل نمره گذاري مي شود.
جهت حصول اطمينان از روايي پرسشنامه ،عبارات آن به افراد صاحب نظر در رابطه با موضوع مورد مطالعه (استادان رشته هاي روانشناسي،
جرم شناسي ،و جامعه شناسي) ارائه گرديد و بر اعتبار آن صحه گذاشته شد .اين ابزار جهت سنجش نگرش مثبت به رفتارهاي بزهكارانه
مورد استفاده قرار مي گيرد .در طي يک بررسي ،سؤاالت به صورت آزمايشي بر روي  200نفر از دانش آموزان مدارس دولتي شهر تهران
اجرا گرديد و همساني دروني آن به روش كرونباخ آلفا  0/71محاسبه شده است .در پژوهش ديگري ميزان همساني دروني اين آزمون 0/86
محاسبه شده است (حسيني و همكاران.)1392 ،
روش تجزيه و تحلیل دادهها
به منظور تحليل دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده خواهد شد و نتايج در قالب آمار توصيفي و استنباطي گزارش مي شود .به منظور سنجش
ميزان همبستگي بين متغيرهاي تحقيق از آزمون همبستگي پيرسون استفاده خواهد شد و به منظور بررسي نرمال بودن داده ها جهت اجراي
آزمون رگرسيون از آزمون كولموگروف – اسميرنف تک نمونه اي استفاده خواهد شد و جهت پيشبيني سهم متغيرهاي پيشبين در پيش
بيني واريانس نگرش مثبت به رفتارهاي بزهكارانه در دانش آموزان از آزمون رگرسيون خطي چند متغيره به روش گام به گام استفاده خواهد
شد.
نتايج
با توجه به اينكه نمونه پژوهش  375نفر در نظر گرفته شده بود ،اما به منظور كم اثر كردن ريزش در نمونه گيري در زمان اجرا  400نمونه
انتخاب شد .دادههاي بدست آمده از  363نفر در چند مرحله به شرح ذيل مورد بررسي قرار گرفتند :الف) بررسي صحت ورود دادهها؛ ب)
بررسي دادههاي مفقود شده :پس از بررسي دادههاي مفقود شده 37 ،نفر كه بيشتر از يک سوم سؤالها را پاسخ نداده بودند ازمجموع دادههاي
تحليلي حذف شدند؛ آنگاه براي جايگذاري دادههاي خام نامشخص با روش حداكثر محتمل به تخمين دادههاي مفقود باقيمانده اقدام گرديد.
ج) بررسي دادههاي پرت :پس از بررسي دادههاي مفقود شده 350 ،نفر براي تحليل دادهها باقي ماند كه پس از بررسي دادههاي پرت ،نمره
يک نفر كه تفاوت زيادي با ساير دادهها داشت ،از مجموع دادههاي تحليلي حذف شد .نهايتا ،دادههاي بدست آمده از  349نفر كه دادههاي
سالم بودند براي تحليل نهايي آماده شدند .شركت كنندگان در دامنه سني  15 -18سال بيشترين شركت كنندهها  15ساله ( 28/08درصد) و
كمترين شركت كنندهها  17ساله ( 22/63درصد) قرار داشتند 160 .نفر از شركت كنندگان پسر و  189نفر دختر بودند.
پيش از بررسي فرضيههاي پژوهش ،فراواني ،كمترين ،بيشترين ،ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي نگرش به رفتارهاي بزهكارانه،
سالمت خانواده و صفات شخصيت روانرنجورخويي ،برونگرايي ،توافق پذيري ،انعطاف پذيري و وجداني بودن در جدول 1گزارش شده
است.
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جدول  :1فراوانی ،کمترين19،بیشترين 20،میانگین و انحراف استاندارد21متغیرهای نگرش به رفتارهای بزهكارانه،
سالمت خانواده و صفات شخصیت روانرنجور خويی ،برونگرايی ،توافق پذيری ،انعطاف پذيری و وجدانی بودن
واريانس
انحراف معيار
ميانگين
بيشترين
كمترين
فراواني
متغير
0/009
0/09
2/02
5
0
349
نگرش به رفتارهاي بزهكارانه
0/035
0/18
2/96
5
1
349
سالمت خانواده
0/050
0/22
1/97
5
0
349
روانرنجوري خويي
0/099
2/83
2/06
4
0
349
برونگرايي
0/07
0./27
1/81
5
0
349
توافق پذيري
0/17
0/41
2/38
5
0
349
انعطاف پذيري
0/088
0/29
1/97
5
0
349
وجداني بودن
جدول  1ميانگين و انحراف استاندارد هر يک از متغيرهاي پژوهش را بر اساس ليكرت درجه بندي شده نشان ميدهد .همچنين جدول فوق
شاخصهاي مربوط به كمترين و بيشترين همه متغيرها را نشان ميدهد .در ادامه به بررسي فرضيههاي پژوهش پرداخته شده است.
فرضیههای پژوهش
فرضيه اصلي :بين سالمت خانواده و صفات شخصيت با نگرش به رفتارهاي بزهكارانه در دانشآموزان رابطه وجود دارد.
براي پاسخ به فرضيه اصلي پژوهش" :بين سالمت خانواده و صفات شخصيت با نگرش به رفتارهاي بزهكارانه در دانشآموزان رابطه وجود
دارد" از روش تحليل رگرسيون خطي چند متغيره به روش گام به گام استفاده شد .نتايج در ادامه گزارش شده است .به منظور اينكه سهم
هر يک از متغيرهاي ويژگيهاي شخصيت و سالمت خانواده در پيش بيني نگرش به رفتارهاي بزهكارانه مشخص شود از رگرسيون گام به
گام استفاده شد .در واقع عملكرد رگرسيون پيش بيني ميباشد و اين نوع رگرسيون سهم هر يک از متغيرهاي پيش را در پيش بيني متغير
مالك از بيشترين به كمترين مشخص مي كند كه كدام متغير بيشترين سهم را در پيش بيني دارد.
بر اساس ادبيات پژوهشي و مباني نظري ،در اين مطالعه متغير نگرش به رفتارهاي بزهكارانه به عنوان متغير وابسته يا مالك و متغيرهاي
سالمت خانواده و صفات شخصيت به عنوان متغير مستقل يا پيش بين در نظر گرفته شده اند .با معرفي مفروضههاي رگرسيون خطي به
آزمون آنها پرداخته ميشود در صورتي كه مفروضههاي زير برقرار باشند ميتوانيم از آزمون رگرسيون براي تحليل دادههاي اين مطالعه
استفاده كنيم:
بين خطاهاي مدل ،همبستگي وجود نداشته باشد .براي بررسي اين مفروضه از آزمون دوربين -واتسون استفاده شد .از آنجايي كه آماره
دوربين واتسون ( )2/01در فاصله  1/5و  2/5قرار دارد ،خالصه مدل در جدول  2گزارش شده است .با توجه به اين نتيجه ميگيريم كه بين
خطاها همبستگي وجود ندارد و ميتوانيم از رگرسيون استفاده كنيم.

Minimum

19

Maximum

20

21

میانگین و انحراف استاندارد بر اساس مقیاس اندازه گیری (لیکرتهای درجه بندی شده) گزارش شده اند.
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جدول  :2خالصه مدل جدول آماره دوربین واتسون
ضريب تعيين
مدل متغير
 rهمبستگي
0/177
0/421
روانرنجور خويي
1
0/271
0/520
سالمت خانواده
2

ضريب تعيين تعديل يافته
0/175
0/267

آماره دوربين واتسون
2/01

متغير وابسته داراي توزيع نرمال باشد .براي بررسي اين مفروضه از نمودار خطي استفاده شد .نتايج نشان داد كه متغير وابسته تقريباً داراي
توزيع نرمال است .همچنين جهت بررسي نرمال بودن دادهها از آزمون گرموگوروف -اسميرنف و آزمون شاپيرو -ويلک استفاده شد كه
جزييات نتايج آن در جدول  3گزارش شده است .نتايج نشان داد كه همه متغيرها در سطح  0/05داراي توزيع نرمال ميباشند .به عبارت
ديگر هيچ يک از متغيرها معنادار نبوده اند .بنابراين ميتوانيم از رگرسيون استفاده كنيم.
جدول  :3نتايج آزمون گرموگوروف -اسمیرنف و آزمون شاپیرو -ويلک
شاپيرو -ويلک
گرموگوروف -اسميرنف
متغيرها
سطح معناداري
درجه آزاده
اماره
سطح معناداري
درجه آزاده
اماره
0/140
349
0/947
0/158
349
0/137
نگرش به رفتارهاي بزهكارانه
0/059
349
0/933
0/055
349
0/158
سالمت خانواده
0/123
349
0/945
0/086
349
0/149
روانرنجوري خويي
0/454
349
0/967
0/200
349
0/126
برونگرايي
0/421
349
0/965
0/200
349
0/118
توافق پذيري
0/242
349
0/956
0/145
349
0/139
انعطاف پذيري
0/177
349
0/951
0/053
349
0/158
وجداني بودن
توزيع خطاها داراي توزيع نرمال باشد .براي بررسي اين مفروضه براي متغير مالك (نگرش به رفتارهاي بزهكارانه) از نمودار هيستوگرام
استفاده شد .با بررسي نمودار توزيع نرمال مشاهده ميشود ،توزيع خطاها تقريباً نرمال است ،پس ميتوانيم از رگرسيون استفاده كنيم .با توجه
به اينكه شاخصهاي مربوط به چولگي و كشيدگي متغير نگرش به رفتارهاي بزهكارانه به ترتيب  -0/118و  0/151ميباشد و از مرز ± 2
عبور نكرده است و بر اين ادعا صحه گذاشته ميشود و داللت بر اين دارد كه توزيع دادهها براي متغير مالك نرمال ميباشد .نتايج در نمودار
 1گزارش شده است.
نمودار  :1توزيع خطاهای متغیر مالک (نگرش به رفتارهای بزهكارانه)
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پس از بررسي برقرار بودن مفروضههاي استفاده از تحليل رگرسيون براي پاسخ به فرضيه اصلي پژوهشي از تحليل رگرسيون گام به گام
استفاده شد كه نتايج در جداول  4و  5ارائه شده است.
جدول  : 4خالصه نتايج مدل رگرسیون گام به گام نگرش مثبت به رفتارهای بزهكاران بر اساس متغیرهای سالمت
خانواده و صفات شخصیت
مدل
گام اول
روانرنجور
خويي
گام دوم
روانرنجور
خويي
سالمت خانواده

مجموع مجذورات
رگرسيون
خطا
كل
رگرسيون
خطا

445/595
2067/488
2513/083
680/626
1832/457

كل

2513/083

R

R²

0/421

0/177

0/520

0/271

d.f

ميانگين مجذورات F

1
347
348
2
346

445/595
5/958
340/313
5/296

74/787

64/257

348

سطح
معناداري
0/0001

0/0001

جدول  :5نتايج ضرايب رگرسیون جهت پیشبینی نگرش به رفتارهای بزهكارانه
خطاي معيار  Betaآمارهي  tسطح معناداري
متغير
B
0/0001 26/753
2/222 59/439
مقدار ثابت
0/0001 9/381 0/431
روانرنجور خويي 0/046 0/433
0/0001 -6/662 -0/306
سالمت خانواده 0/017 -1/111
به منظور تعيين سهم متغيرهاي پيشبين در تبيين واريانس نگرش به رفتارهاي بزهكارانه در دانشآموزان از آزمون رگرسيون گام به گام
استفاده شد .با توجه به يافتههاي جداول  4و  5نتايج نشان داد در گام اول روانرنجور خويي همبستگي باال و معناداري با نگرش به
رفتارهاي بزهكارانه دارد و ضريب  tبراي آن  9/381است .در گام دوم سالمت خانواده وارد معادله شد كه ضريب  tبراي آن  -6/662است
و از نظرآماري نيز معنادار بود .در نهايت متغيرهاي پيشبين در دو گام رگرسيون  0/27از واريانس نگرش به رفتارهاي بزهكارانه در دانش-
آموزان را به طور معنادارتبيين ميكند.
ضريب بتا ( )βنيز به عنوان مقياسي از اهميت نسبي متغيرها ،كاربرد داشت .از اين رو از مقايسة متغيرهاي روانرنجور خويي با مقدار بتاي
 0/431و سالمت خانواده با مقدار بتاي  -0/306ميتوان به اهميت بيشتر متغير روانرنجوري خويي در پيشبيني تغييرات واريانس نگرش
به رفتارهاي بزهكارانه نسبت به سالمت خانواده پي برد.
به منظور بررسي ارتباط بين متغيرهاي پيش بين با نگرش به رفتارهاي بزهكارانه از روش همبستگي پيرسون استفاده شده است .ضريب
همبستگي پيرسون كه به نام هاي ضريب همبستگي گشتاوري و يا ضريب همبستگي مرتبهي صفر نيز ناميده مي شود .اين ضريب به
منظور تعيين ميزان رابطه ،نوع و جهت رابطهي بين دو متغير فاصلهاي يا نسبي و يا يک متغير فاصلهاي و يک متغير نسبي به كار برده مي-
شود .نتايج ضرايب همبستگي پيرسون در جدول  6ارائه شده است.
جدول  :6ضرايب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
برونگرايي
روانرنجورخويي
سالمت خانواده
متغبرها
**-0/243
**0/421
**-0/292
نگرش به بزهكارانه
0/000
0/000
0/000
سطح معناداري
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**-0/171
0/001

انعطاف پذيري
*-0/110
0/039

باوجدانبودن
**-0/182
0/001
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فرضيه اول :بين نگرش به رفتارهاي بزهكارانه و سالمت خانواده ارتباط معنادار وجود دارد.
نتايج نشان داد كه بين نگرش مثبت به انجام رفتارهاي بزهكارانه و سالمت خانواده ارتباط منفي و معنادار وجود دارد ( .)P< 0/01بر اين
اساس فرضيه اول تاييد مي شود .به عبارت ديگر هرچه فرد نمره كمتري در مقياس سالمت خانواده گزارش كند ،به مراتب نگرش مثبت
تري به انجام رفتارهاي بزهكارانه دارد.
فرضيه دوم :بين نگرش به رفتارهاي بزهكارانه و روانرنجور خويي ارتباط معنادار وجود دارد.
نتايج نشان داد كه بين ويژگي شخصيت روانرنجور خويي و نگرش به رفتارهاي بزهكارانه همبستگي مثبت و معنادار وجود دارد (0/01
< ،)Pبر اين اساس فرضيه شماره دوم تاييد ميشود .به عبارت ديگر با افزايش نمره فرد در مقياس روان رنجور خويي ،فرد نگرش مثبت
تري نسبت به رفتارهاي بزهكارانه گزارش ميكند.
فرضيه سوم :بين نگرش به رفتارهاي بزهكارانه و برون گرايي ارتباط معنادار وجود دارد.
نتايج نشان داد كه بين نگرش مثبت به انجام رفتارهاي بزهكارانه و برونگرايي ارتباط منفي و معنادار وجود دارد .بر اين اساس فرضيه سوم
تاييد ميشود ( .)P< 0/01به عبارت ديگر هرچه فرد نمره كمتري در مقياس برونگرايي گزارش كند ،به مراتب نگرش مثبت تري به انجام
رفتارهاي بزهكارانه دارد .همچنين هرچه نمره بيشتري در برونگرايي كسب كند ،در برابر نمره كمتري در نگرش به رفتارهاي بزهكارانه
گزارش ميكند.
فرضيه چهارم :بين نگرش به رفتارهاي بزهكارانه و توافقپذيري ارتباط معنادار وجود دارد.
نتايج نشان داد كه بين نگرش مثبت به انجام رفتارهاي بزهكارانه و توافقپذيري ارتباط منفي و معنادار وجود دارد .بر اين اساس فرضيه
چهارم تاييد ميشود ( .)P< 0/01به عبارت ديگر هرچه فرد نمره كمتري در مقياس توافقپذيري گزارش كند ،به مراتب نگرش مثبت تري
به انجام رفتارهاي بزهكارانه دارد .همچنين هرچه نمره بيشتري در توافقپذيري كسب كند ،در برابر نمره كمتري در نگرش به رفتارهاي
بزهكارانه گزارش ميكند.
فرضيه پنجم :بين نگرش به رفتارهاي بزهكارانه و انعطاف پذيري ارتباط معنادار وجود دارد.
نتايج نشان داد كه بين نگرش مثبت به انجام رفتارهاي بزهكارانه و انعطافپذيري ارتباط منفي و معنادار وجود دارد .بر اين اساس فرضيه
پنجم تاييد ميشود ( .)P< 0/05به عبارت ديگر هرچه فرد نمره كمتري در مقياس انعطافپذيري گزارش كند ،به مراتب نگرش مثبت تري
به انجام رفتارهاي بزهكارانه دارد .همچنين هرچه نمره بيشتري در انعطافپذيري كسب كند ،در برابر نمره كمتري در نگرش به رفتارهاي
بزهكارانه گزارش ميكند.
فرضيه ششم :بين نگرش به رفتارهاي بزهكارانه و وجداني بودن ارتباط معنادار وجود دارد.
نتايج نشان داد كه بين نگرش مثبت به انجام رفتارهاي بزهكارانه و باوجدانبودن ارتباط منفي و معنادار وجود دارد .بر اين اساس فرضيه
پنجم تاييد ميشود ( .)P<0/01به عبارت ديگر هرچه فرد نمره كمتري در مقياس باوجدانبودن گزارش كند ،به مراتب نگرش مثبت تري
به انجام رفتارهاي بزهكارانه دارد .همچنين هرچه نمره بيشتري در باوجدانبودن كسب كند ،در برابر نمره كمتري در نگرش به رفتارهاي
بزهكارانه گزارش ميكند.
بحث و نتیجهگیری
اين مطالعه با هدف ارتباط بين سالمت خانواده و صفات شخصيت با نگرش به رفتارهاي بزهكارانه در نمونهاي از دانشآموزان شهرستان
رشت انجام شد .نتايج تحليل رگرسيون گامبهگام نشان داد در گام اول متغير روانرنجور خويي همبستگي باال و معناداري با نگرش به
رفتارهاي بزهكارانه دارد .در گام دوم سالمت خانواده وارد معادله شد و از نظرآماري نيز معنادار بود .در نهايت متغيرهاي پيشبين در دو گام
رگرسيون  0/27از واريانس نگرش به رفتارهاي بزهكارانه در دانشآموزان را به طور معنادار پيشبيني ميكند .در ارتباط با عوامل پيش بين
در گرايش به رفتارهاي بزهكارانه در مطالعهاي حسيني دولتآبادي و همكاران ( )1392نشان دادند كه شاخص خودكارآمدي و سبک هاي
فرزند پروري سهل گيرانه و استبدادي  11درصد از واريانس نگرش مثبت به بزهكاري را به طور معناداري پيش بيني ميكنند .كه بر اهميت
نقش خانواده در بكارگيري الگوهاي تربيتي كارآمد در پيشگيري از رفتارهاي بزهكارانه داللت دارد.
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 ) 200622در مطالعه خود نتيجه گرفت كه شخصيت ،بسياري از پيامدهاي مهم زندگي مانند ارتكاب جرم و رفتارهاي ضد اجتماعي را
سل (
پيش بيني ميكند .به طور خاص هيجان پذيري منفي باال (گرايش به تجربه وضعيت هاي عاطفي اجتنابي) و فقدان بازداري رفتاري،
رفتارهاي ضد اجتماعي را در سطوح مقطعي و طولي پيش بيني ميكنند .هاندلبي )1986(23دريافته است كه برخي از صفات شخصيتي
مي تواند ميزان استفاده از داروهاي غيرمجاز را پيش بيني كند .همچنين بين سوء مصرف مواد و ارتكاب جرم نوجوانان و ويژگي هيجان
خواهي شخصيت و نظارت والدين روابط معناداري را پيدا كردند .همچنين نقش سالمت خانواده اصلي در پيشگيري از رفتارهاي بزهكارانه
در اين پژوهش به اثبات رسيد و ميتوان اينگونه گفت كه اولين محيطي كه زمينه بزهكاري را در فرد ايجاد ميكند خانواده است .معموال
بزهكاران از خانواده هاي آشفته و پاشيده بر ميخيزند و جدايي و طالق ،الكليسم ،اعتياد و بزهكاري در خانواده آنان شايع است (احمدي،
 .) 1387چون خانواده اساسي ترين نهاد اجتماعي است كه اولين ركن رشد و پرورش به شمار ميرود ،به همين دليل هرگونه اختاللي در
خانواده ،در فرزندان نيز رسوخ ميكند و موجبات انحراف آنها را از قوانين و مقررات فراهم ميسازد (اكبري .)1387 ،بنابراين با داشتن يک
خانواده سالم ميتوان جلوي خيلي از آسيبهاي اجتماعي را در نوجوانان گرفت.
در تبيين نتيجه فرضيه اصلي ميتوان اينگونه گفت ،با توجه به اينكه در ادبيات تحقيق آراء و نظرات متفاوتي بر اهميت متفاوت صفات
شخصيت و سالمت خانواده در پيش بيني رفتارهاي بزهكارانه وجود داشت ،در اين مطالعه با روش رگرسيون گام به گام مشخص گرديد كه
صفات شخصيت و به ويژه در اين پژوهش صفت شخصيت روانرنجوري خويي قدرت بيشتري در پيش بيني رفتارهاي بزهكارانه در دانش
آموزان داشته است .سوال اينجاست كه چرا صفات شخصيت در تبيين رفتار بزهكارانه نوجوانان اثر بيشتري نسبت به سالمت خانواده دارد؟
در پاسخ به اين سوال مي توان از تعريف صفات شخصيت بهره برد .در تعريف صفات شخصيت بر الگوهاي نسبتا با دوام تاكيد ميشود و به
اين معناست كه صفات شخصيت ميتواند تاثير ماندگار تري بر رفتار آينده فرد داشته باشد.
در مقابل سالمت خانواده يک محيط اكتسابي ميباشد كه نسبت به الگوهاي انتسابي شخصيت نقش كمرنگتري ايفا ميكند .در ديدگاه
آسيبشناسي ما با دو عامل روبهرو هستيم -1 :عوامل خطر  -2عوامل مراقبت كننده .عوامل خطر شامل كليه عواملي ميباشند كه ايجاد
يک آسيب را قوت ميبخشند كه مهمترين آنها خلقو خو ،صفات شخصيت ،وراثت و  ...ميباشند و عوامل مراقبت كننده شامل كليه عواملي
ميباشند كه به نوعي از فرد را در برابر عوامل خطر محافظت ميكنند و در مقابل عوامل خطر وجود دارند .اين عوامل ميتواند داشتن يک
خانواده سالم ،سبک فرزند پروري كارآمد در خانواده و حتي عوامل اجتماعي همچون وضع معيشتي خوب و كيفيت زندگي اجتماعي باشد.
طبق اين ديدگاه هر چند عوامل خطر وجود داشته باشند اما وجود عوامل مراقبت كننده ميتواند اثر آنها را به حداقل برساند.
در اين پژوهش مشخص شد كه عامل خطر صفت شخصيت روانرنجوري خويي ميتواند قدرت بيشتري در پيش بيني رفتارهاي بزهكارانه
در دانشآموزان داشته باشد و عامل مراقبت كننده سالمت خانواده در مرتبه دوم قرار دارد .بر اين اساس الزم است كه در جهت پيشگيري از
رفتارهاي بزهكارانه بر عوامل مراقبت كننده توجه بيشتري شود.
 .1فرضيه اول :بين نگرش به رفتارهاي بزهكارانه و سالمت خانواده ارتباط معنادار وجود دارد.
نتايج همبستگي پيرسون نشان داد كه بين نگرش مثبت به انجام رفتارهاي بزهكارانه و سالمت خانواده ارتباط منفي و معنادار وجود دارد.
به عبارت ديگر هر چه افراد نمره كمتري در مقياس سالمت خانواده اصلي گزارش كنند به همان اندازه نمره بيشتري در مقياس نگرش به
رفتارهاي بزهكارانه گزارش كردهاند و بالعكس .با توجه به اين نتايج فرضيه اول تاييد ميشود .اگرچه در مطالعات پيشين به بررسي ارتباط
بين سالمت خانواده و نگرش به رفتارهاي بزهكارانه پرداخته نشده است اما در مطالعات مشابهي نتايج همسو با نتيجه بدست آمده است .در
مطالعات پيشين نشان داده شده است كه نگرش مثبت به رفتارهاي بزهكارانه با شيوه تربيتي والدين مقتدر (حسيني دولت آبادي و همكاران،
1392؛ فضلي )1389 ،در ارتباط ميباشد ،به عبارت ديگر هر چه والدين به شيوه مقتدرانه و منطقي با فرزندان خود رفتار كنند ،فرزندان
گرايش كمتري به انجام رفتارهاي بزهكارانه دارند.

Cale

22

Hundleby

23
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والترز ( )201524در پژوهشي نشان داد كه الگوي فرزندپروري قاطعانه و استداللي از مهمترين عوامل در پيشگيري از رفتارهاي بزهكارانه در
نوجوانان ميباشد .نتايج ديگر اين پژوهش نشان داد كه فرزندپروري قاطعانه مانع نفوذ همساالن بزهكار در فرزندان ميشود .در تحقيق اتيم
و ايگودي )2013(25مشخص شد كه وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده و سطح تحصيالت والدين با بزهكاري در نوجوانان ارتباط
معناداري دارد .در مطالعه ديگري نشان داده شد كه هر چه محيط خانواده گرمتر و روابط افراد با يكديگر بهتر و صميمانهتر باشد ،فرزندان
كمتر به سمت رفتارهاي بزهكارانه گرايش پيدا ميكنند (كسيدي .)201126،در تحقيقي ديگر جائو27و همكاران ( )2013دريافتند كه خانوداه
و همين طور گروه همساالن بزهكار ،مي توانند تاثير قابل توجه اي بر بزهكاري داشته باشند .به طوري كه گروه همساالن بزهكار تاثيري
مثبت بر افزايش بزهكاري دارد ،ولي خانواده در كاهش تاثير گروه همساالن بزهكار ،ايفاي نقش ميكند و بر كاهش بزهكاري تاثير مثبت
 )201028در مطالعه اي كه انجام داد ،دريافت كه والديني كه بر فعاليتهاي فرزندانشان به طور منطقي نظارت ميكنند و به
دارد .انواماكا (
فرزندانشان اجازه ميدهند كه مستقل بودن در انتخاب و انجام كارها را بياموزند و عملي كنند ،بهترين و بيشترين تاثير مثبت را بر رفتار
فرزندان خود مي گذارند .برعكس ،والديني كه نسبت به امور تربيتي فرزندانشان بي توجه هستند و خود را در برابر نياز هاي طبيعي
فرزندانشان مسئول نميدانند ،تاثيري منفي بر رفتار آنها ميگذارند ،كه در نهايت ممكن است به رفتار هاي خالف و بزهكارانه منتهي شود.
از آنجا كه خانواده نخستين گروهي است كه به صورت طبيعي وجود داشته و جامعه بر آن بنا شده است ،چگونگي و كيفيت عملكرد در
خانواده در تحقق وظايفش شاخص مناسبي جهت ارزيابي عملكرد جامعه ميباشد (احمدي .)1386 ،در تبيين يافته هاي فوق ميتوان اين
چنين استدالل كرد كه طبق ديدگاه تربيتي ،خانواده مهم ترين كانون رشد و پرورش انسان قلمداد ميشود .اهميت خانواده به اندارهاي است
كه بسياري از مشاوران و صاحب نظران علوم رفتاري به اين موضوع مهم پرداختهاند .هر چه خانواده از سطح سالمت بيشتري برخوردار
باشد ،ميتواند بستر مناسبتري براي رشد فرزندان فراهم آورد و در مقابل هر چه خانواده آشفته و از هم گسيخته باشد ،به مراتب عملكرد
آن مختل شده و بستر نامناسبي جهت رشد فرزندان ميباشد و گرايش به رفتارهاي بزهكارانه ،اعتياد و  ...از جمله آسيبهايي ميباشد كه
فرزندان اينگونه خانوادهها را تهديد ميكند .خانواده اولين و مهمترين نهادي است كه سهم عمده يي در پرورش و فراگيري رفتارهاي
پسنديده نوجوان دارد .ارزش ها ،ديدگاه ها ،اعمال و گفتار والدين و اعضاي موثر خانواده تاثير مستقيمي بر فرآيند رشد و آينده فرزندان شان
دارد .زماني كه بچهها الگوها ،باورها و اعتقادات منطقي و سالمي از زندگي داشته باشند ،به راحتي ميتوانند در برابر دشواريها و
نابسامانيهاي گوناگون ايستادگي كنند و سر تسليم فرود نياورند.
 .2فرضيه دوم :بين نگرش به رفتارهاي بزهكارانه و روانرنجور خويي ارتباط معنادار وجود دارد.
نتايج همبستگي پيرسون نشان داد كه بين ويژگي شخصيت روانرنجور خويي و نگرش به رفتارهاي بزهكارانه همبستگي مثبت و معنادار
وجود دارد ،بر اين اساس فرضيه شماره دوم تاييد ميشود .به عبارت ديگر با افزايش نمره فرد در مقياس روان رنجور خويي ،فرد نگرش
مثبت تري نسبت به رفتارهاي بزهكارانه گزارش ميكند.
30
اين نتيجه با نتيجهي محققاني همچون آچنبچ29و همكاران ( ،)1981هريس و همكاران ( ،)1995بردبار ( ،)1375زياد پور اصل (،)1377
خوش روز حسين آبادي ( ،)1377احمدي ( )1386و احمدي و كوناني ( )1389همسو ميباشد .در مقابل با مطالعه منصوري و همكاران
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( )1393ناهمسو مي باشد ،وي در مطالعه خود نشان داد كه بين نگرش منفي به بزهكاري با ويژگي شخصيت روانرنجوري خويي همبستگي
مثبت وجود دارد؛ در واقع نگرش منفيبه بزهكاري نقطه مقابل نگرش به رفتارهاي بزهكارانه ميباشد.
در تبيين نتايج ميتوان اينگونه استدالل نمود كه وسواس ،افسردگي ،اضطراب و ضعف در اعتمادبهنفس از عالئم شخصت روانرنجور خويي
مي باشد .ظهور اين عالئم در فرد ،رفتار وي را تحت الشعاع قرار داده و باعث اختالل در عملكرده او شده و انطباق او را با محيط دچار
مشكل ميكند .ديويد ايراگميس31بيان ميكند :بزهكاري نوجوانان علل پيچيدهاي دارد و از بيماريهاي رواني به مفهوم وسيع آن و
بيماريهاي اجتماعي سرچشمه مي گيرد كه برخي از آنها شامل :روان نژندي و برخي داراي عالئم مقدماتي روان پريشي هستند .عدهاي از
 32نيز بزهكاري را نتيجه برخي از خصايص
ترسهاي بي اساس رنج ميبرند و عدهاي نيز دچار نارساييهاي هوشي هستند .كاين برگ
زيستي فردي ميداند كه در آن آدمي خود را ناگزير ميبيند كه در مقابل محركهاي خارجي محيط ،عكس العملي مغاير با وضع عادي
نشان دهد (مجدفر.)1391 ،
در تحليل ديگر ميتوان اين چنين گفت :مشخصه بارز روانرنجوري ،بروز پاسخهاي هيجاني از سوي فرد و اضطراب شديد در وي است.
اين اختالل ،غالبا تواناييهاي شناختي فرد را با اخالل مواجه ميسازد .فردي كه از شخصيت روانرنجور برخوردار است ،بستگي به ميزان
غالب بودن اين صفت داراي شخصيت بيثبات بوده و رفتارهاي بزهكارانه و ضداجتماعي از خود نشان ميدهد.
 .3فرضيه سوم :بين نگرش به رفتارهاي بزهكارانه و برون گرايي ارتباط معنادار وجود دارد.
نتايج نشان داد كه بين نگرش مثبت به انجام رفتارهاي بزهكارانه و برونگرايي ارتباط منفي و معنادار وجود دارد .بر اين اساس فرضيه سوم
تاييد ميشود .به عبارت ديگر هرچه فرد نمره كمتري در مقياس برونگرايي گزارش كند ،به مراتب نگرش مثبت تري به انجام رفتارهاي
بزهكارانه دارد .همچنين هرچه نمره بيشتري در برونگرايي كسب كند ،در برابر نمره كمتري در نگرش به رفتارهاي بزهكارانه گزارش
ميكند .در ارتباط با ويژگي شخصيت برونگرايي در مطالعهاي كه توسط احمدي و كوناني ( )1389انجام شد ،نتايج نشان داد كه پسران
نوجوان غيربزهكار ،به طور معناداري برونگراتر از پسران نوجوان بزهكار بودند .همچنين نتايج مطالعه حاضر با مطالعات بردبار (،)1375
احمدي ( ،)1386مشهدي فراهاني ( )1370و منصوري و همكاران ( )1393همسو ميباشد.
در مقابل ديدگاه متفاوتي وجود دارد؛ برو نگرايي به سطح فعاليت ،اجتماعي پذيري و سلطه گري اشاره دارد و با رفتارهاي :برونيسازي و
بزهكاري در ميان نوجوانان پسر ارتباط مثبت دارد (جان و همكاران )1994 ،با اين حال وجود همبستگي مثبت معنادار بين برون گرايي با
عواطف مثبت و ماليمت ،مي تواند رابطه مثبت بين برون گرايي و بزهكاري را مورد ترديد قرار دهد و آن را نيازمند تبييني موشكافانه تر كند؛
شايد در اين زمينه بتوان گفت كه ماليمت و عواطف مثبت به اشخاص برون گرا در مقايسه با درون گرايان كمک ميكند كه داراي شبكه
روابط فردي گسترده تري شوند و بر اين اساس بتوانند به طور ماهرانه شبكهاي از حمايت اجتماعي را براي خود مهيا كنند و در كنار ويژگي
سلطه گري خود بتوانند ديگران را با خود همنوا و هم صدا سازند؛ موضوعي كه در نوجوانان سردسته گروههاي خالفكار ديده ميشود (به
نقل از حسينخانزاده و طاهر.)1393 ،
آيزنک معتقد بود كه تفاوتهاي اصلي بين درونگرايي و برون گرايي ،رفتاري نيست ،بلكه زيستي و ژنتيكي است و علت اصلي آن در سطح
انگيختگي مغزي آنها است .افراد برونگرا بر خالف افراد درونگرا ،سطح انگيختگي مغزي پايينتر و آستانة حسي باالتر دارند ،به تحريک
حسي واكنش كمتري نشان ميدهند و به خاطر پايين بودن سطح برانگيختگي مغزيشان به تحريک نياز دارند و به طور فعال آنرا ميجويند و
در نتيجه افراد برونگرا به سمت رفتارهاي بزهكارانه گرايش بيشتري دارند (آيزنک و آيزنک ،1985 ،به نقل از حسينخانزاده و طاهر،
.)1393
در تبيين ميتوان اينگونه استدالل كرد كه شاخصهايي همچون عواطف مثبت و ماليمت از ويژگيهاي افراد برونگرا ميباشد و از جمله
مصاديق سالمت روانشناختي در افراد است كه از عوامل پيشگيرانه از رفتارهاي بزهكارانه در افراد بهحساب ميآيد .افراد هنجارمند از
شاخصهاي مثبت برونگرايي برخوردار هستند و با افراد جامعه داراي يک ارتباط سازنده همراه با ماليمت و همدلي ميباشند ،بر اين اساس
هر چه افراد نمره باالتري در برونگرايي كسب كنند در برابر ،ديدگاه منفي تري نسبت به رفتارهاي بزهكارانه دارند ،زيرا انجام رفتارهاي
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بزهكارانه به نوعي خالف عواطف مثبت آنها ميباشد .اما اين تبيين به طور كامل قابل تعميم نميباشد ،بلكه الزم است در كنار ويژگي
شخصيت برونگرايي صفات شخصيت ديگر آنها مورد بررسي قرار گيرد.
 .4فرضيه چهارم :بين نگرش به رفتارهاي بزهكارانه و توافقپذيري (خوشايندي) ارتباط معنادار وجود دارد.
نتايج نشان داد كه بين نگرش مثبت به انجام رفتارهاي بزهكارانه و توافقپذيري ارتباط منفي و معنادار وجود دارد .بر اين اساس فرضيه
چهارم تاييد ميشود .به عبارت ديگر هرچه فرد نمره كمتري در مقياس توافقپذيري گزارش كند ،به مراتب نگرش مثبت تري به انجام
رفتارهاي بزهكارانه دارد .همچنين هرچه نمره بيشتري در توافقپذيري كسب كند ،در برابر نمره كمتري در نگرش به رفتارهاي بزهكارانه
گزارش ميكند .نتيجه مطالعه حاضر با مطالعات بردبار ( ،)1375احمدي ( ،)1386مشهدي فراهاني ( ،)1370ايرواني و اردالن (،)1389
منصوري و همكاران ( ،)1393آربوتنات و گوردون ،)1985(33اسپيواك34و همكاران ( ،)1976استينر35و همكاران ( ،)1999آجنو36و
همكاران ( ،)2002ووقن37و همكاران ( )2008و چابرول38و همكاران ( )2009همسو ميباشد.
جان39و همكاران ( )1994معتقد بودند كه توافقپذيري كه به مهرباني ،مؤدب بودن و قابل اعتماد بودن اشاره دارد ،با رفتارهاي مخاطره
آميز و بزهكارانه در ميان جوانان رابطه معكوس دارد .با توجه به اينكه مهرباني ،عطوفت ،احترام و ادب از فضايل و جنبههاي مثبت
شخصيت يک فرد ميباشد با اقدام به رفتارهاي جامعه ستيز و بزهكارانه در تضاد ميباشد .در تبيين ميتوان اينگونه استنباط نمود كه در
واقع خوشايندي بعدي از تمايالت بينفردي است و فرد با اين ويژگي اساساًََ نوعدوست و سازشيافته است و نسبت به ديگران همدردي
ميكند و مشتاق است كه كمک كند و باور دارد كه ديگران نيز در مقابل ،ياريگر هستند .بنابراين بروز رفتارهاي پرخاشگرانه و بزهكارانه از
اين افراد بعيد است (حسينخانزاده و طاهر.)1393 ،گرايش به رفتارهاي بزهكارانه با گرايش به نوعدوستي و رابطه دوستانه با افراد در تضاد
ميباشد .بر اين اساس هر چه فرد توافقپذيري باالتري داشته باشد و از نوع دوستي باالتري برخوردار باشد ،تمايل بيشتري به برقراري
ارتباط دوستانه و مسالمت آميز با افراد دارد و در مقابل كمتر به رفتارهاي بزهكارانه گرايش پيدا ميكند .بر اين اساس ميتوان اينگونه نتيجه
گرفت كه وجود صفات شخصيتي كه در حيطه توافق پذيري قرار دارند (همچون :نوع دوستي ،ماليمت ،صداقت و  )...همه در جهت رشد
كماالت انساني ميباشند و در گرايش افراد به رفتارهاي بزهكارانه در تضاد ميباشند و مانع افراد به اقدامات ناخوشايند ميباشند.
 5-5-2فرضيه پنجم :بين نگرش به رفتارهاي بزهكارانه و انعطاف پذيري ارتباط معنادار وجود دارد.
نتايج نشان داد كه بين نگرش مثبت به انجام رفتارهاي بزهكارانه و انعطافپذيري ارتباط منفي و معنادار وجود دارد .بر اين اساس فرضيه
پنجم در جهت يک رابطه معكوس تاييد ميشود .به عبارت ديگر هرچه فرد نمره كمتري در مقياس انعطافپذيري گزارش كند ،به مراتب
نگرش مثبت تري به انجام رفتارهاي بزهكارانه دارد .همچنين هرچه نمره بيشتري در انعطافپذيري كسب كند ،در برابر نمره كمتري در
نگرش به رفتارهاي بزهكارانه گزارش ميكند .نتايج مطالعه حاضر با مطالعات احمدي ( ،)1386مشهدي فراهاني ( )1370و منصوري و
همكاران ( ،)1393آربوتنات و گوردون ،)1985(40آجنو41و همكاران ( ،)2002ووقن42و همكاران ( )2008و چابرول43و همكاران ( )2009نا
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همسو مي باشد .به عبارتي ،در مطالعات پيشين وجود يک همبستگي مثبت مشاهده شده است .در واقع اين پژوهشگران اعتقاد بر اين دارند
كه گشودگي نسبت به تجربه و انعطاف پذيري با تنوع طلبي ،خالقيت و جاه طلبي اين افراد در ارتباط ميباشد و وجود اين ويژگيها زمينه را
مستعد رفتارهاي نابهنجار ميكند.
در تبيين نتيجه مخالف پژوهش حاضر با مطالعات پيشين ميتوان اينگونه استدالل نمود در مدل پنج عاملي شخصيت اغلب اين بعد را عقل
ناميده اند و نمرات انعطافپذيري با آزمون و نمرات هوش هم بسته است .انعطاف پذيري مخصوصا با جنبههاي مختلف هوش چون تفكر
واگرا كه عامل در خالقيت ميباشد ،مربوط است (مک كري .)1987 ،بر اين اساس ميتوان گفت كه همين تفكر مانع از مشاركت افراد در
گرايش به رفتارهاي بزهكارانه ميشود .اما انعطاف پذيري مترادف با هوش نيست .برخي اشخاص خيلي با هوش در مقابل تجربه بسته
هستند ،متقابال برخي اشخاص خيلي انعطاف پذير ظرفيت هوش خيلي محدود دارند .افرادي كه نمرهي پاييني در انعطاف پذيري ميگيرند
متمايل اند كه رفتار متعارف داشته و جايگاه خود را حفظ نمايند .اين افراد تازههاي آشنا تر را ترجيح ميدهند و پاسخهاي عاطفي آنان خيلي
محدود است (مک كري و كاستا .)1987 ،انعطاف پذيري زمينه را براي پذيرش رفتارهاي مختلف در فرد آماده ميكند .هر چه فرد منعطفتر
باشد خيلي راحتتر ميتواند خود را با شرايط جديد وفق دهد و دست به رفتارهاي مختلف بزند .رفتارهاي بزهكارانه ميتواند با برخي از
هيجانات و جذابيتها همراه باشد و هر چه فرد منعطف تر باشد پذيرش انجام آن رفتارها ميتواند آسانتر صورت گيرد .در مقابل اين امكان
نيز وجود دارد كه انعطاف پذيري پذيرش انجام رفتارهاي سازندهاي در فرد ميسر كند .بر اين اساس به نظر ميرسد كه متغيرهاي ميانجي
ميتوانند نقش تعديلكنندهاي بين گرايش به بزهكاري و بعد انعطافپذيري در افراد داشته باشند .بر اين اساس ميبايست مطالعات گسترده-
تري در اين زمينه انجام شود تا بتوان به نتايج و تبيينهاي آزموده شده استناد نمود.
 .6فرضيه ششم :بين نگرش به رفتارهاي بزهكارانه و وجداني بودن ارتباط معنادار وجود دارد.
نتايج نشان داد كه بين نگرش مثبت به انجام رفتارهاي بزهكارانه و باوجدانبودن ارتباط منفي و معنادار وجود دارد .بر اين اساس فرضيه
ششم تاييد ميشود .به عبارت ديگر هرچه فرد نمره كمتري در مقياس باوجدانبودن گزارش كند ،به مراتب نگرش مثبت تري به انجام
رفتارهاي بزهكارانه دارد .همچنين هرچه نمره بيشتري در باوجدانبودن كسب كند ،در برابر نمره كمتري در نگرش به رفتارهاي بزهكارانه
گزارش ميكند .نتيجه مطالعه حاضر با مطالعات بردبار ( ،)1375احمدي ( ،)1386مشهدي فراهاني ( ،)1370ايرواني و اردالن (،)1389
منصوري و همكاران ( ،)1393آربوتنات و گوردون ،)1985(44اسپيواك45و همكاران ( ،)1976استينر46و همكاران ( ،)1999آجنو47و
همكاران ( ،)2002ووقن48و همكاران ( )2008و چابرول49و همكاران ( )2009همسو ميباشد.
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در تبيين ميتوان گفت ،بررسي رابطهي بين صفات شخصيت و نگرش به بزهكاري نشان داد كه بر اساس وجداني بودن و ميتوان نگرش
منفي به بزهكار ي را پيشبيني كرد .در توجيه اين يافته ميتوان گفت كه افراد وجداني با ويژگيهايي مانند نظم و ترتيب ،محتاط بودن،
تمايل به پيشرفت و خويشتنداري مشخص ميشوند .افرادي كه در اين عامل ،نمرههاي بااليي به دست ميآورند رفتارهاي مخاطرهآميز
كمتر و موفقيتهاي اجتماعي بيشتري از خود نشان ميدهند.
همچنين براساس نظريهي گاف وظيفهشناسي ،مسئوليتپذيري ،قابليت اعتماد ،عمل بر اساس نظم و مقررات و اعتقاد بر اين كه عقل و
دليل بايد بر زندگي مسلط باشد از ويژگيهاي شخصيتي نسبتا پايدار ميانفردي و درونفردي است .گاف معتقد است كه گر چه مسئوليت
پذيري تا اندازهاي با مردم آميزي و خويشتنداري همبسته است اما بايد بر ارزشها و كنترلها كه عوامل مشخص و مهمي در زندگي افراد
است تاكيد نمود .فردي كه داراي احساس مسئوليت بااليي است نيازهاي خود را در راه نيازهاي جمع فدا ميكند .اين قبيل افراد ،پيامدهاي
رفتارهاي خود را ميپذيرند و قابل اعتماد و اطمينان هستند .نسبت به ساختارهاي اجتماعي احساس تعهد كرده و اگر چه لزوما رهبر نيستند
اما درستكار بوده و به عهد خود وفا ميكنند .طبق ديدگاه گاف ،افراد جامعه ستيز افراد مسئولي نيستند چون مدام متوجه نيازهاي خود
هستند ،اما افرادي كه داراي مشاغلي هستند كه مستلزم رفتار مسئوالنه و توام با وظيفهشناسي است ،افراد مسئوليتپذيري ميباشند .گاف
معتقد است كه فرد مسئول به ارزشهاي اجتماعي و اخالقي و مدني پايبند است (گورس -مارنات.)200950،
تعدادي از تئوريهاي شخصيت بخصوص تئوري روان پويايي به كنترل تكانهها توجه دارند در طول دوره رشد اغلب افراد ياد ميگيرند كه
چگونه با آرزوهايشان كنار بيايند و ناتواني در جلوگيري از تكانهها و وسوسهها كالً نشانهاي از باال بودن روانرنجوري در ميان بزرگساالن
است .كنترل خود همچنين ميتواند به مفهوم قدرت طرحريزي خيلي فعال ،سازماندهي و انجام وظايف محوله به نحو مطلوب نيز ميباشد.
تفاوتهاي فردي در اين مورد اساس وجداني بودن است .فرد با وجدان هدفمند ،با اراده و فهيم ميباشد .افراد موفق موسيقيدانان بزگ و
ورزشكاران به نام ،اين صفات را در حد باال دارند (ديكمن و تا كو هوتوپوك .)1981 ،بر اين اساس به نظر ميرسد هر چه فرد از شخصيت
وجداني بودن بيشتر برخوردار باشد ،توانايي بيشتري در كنترل تكانهها دارد و در نتيجه ميل و گرايش فرد به سوي رفتارهاي بزهكارانه
كنترل ميشود و كمتر مرتكب رفتارهاي بزهكارانه ميشود .از جمله محدوديتهاي پژوهش عبارتند از :در اين پژوهش صرفاً از
پرسشنامههاي خود گزارش دهي براي جمع آوري اطالعات استفاده شده است .به همين خاطر ،ممكن است در اطالعات به دست آمده
سوگيري تک روشي ايجاد شده باشد .محدود كردن متغيرهاي پيش بين به متغيرهاي سالمت خانواده و صفات شخصيت از جمله
محدوديتهاي ديگر پژوهش حاضر ميباشد .عدم توجه به پيشينه فردي و خانوادگي دانش آموزان در زمينه ارتكاب جرم و بزهكاري از
جمله محدوديتهاي ديگر پژوهش حاضر ميباشد .در نهايت پيشنهاد ميشود كه در جهت پيش بيني رفتارهاي بزهكارانه ،عالوه بر صفات
شخصيت و سالمت خانواده به عوامل جمعيت شناختي همچون سطح تحصيالت خانواده ،محل سكونت و همنشيني با دوستان منحرف
توجه شود .به منظور بررسي دقيقتر نقش صفات شخصيت بر اقدام جوانان به رفتارهاي بزهكارانه به بررسي اين متغير در جوانان بزهكار در
كانون اصالح و تربيت پرداخته شود و صرفا بر نگرش به رفتارهاي بزهكارانه تمركز نشود .از آنجا كه ارتقاء سالمت خانواده و شناخت ابعاد
شخصيت نابهنجار به عنوان متغيرهايي شناخته ميشود كه خود ميتواند آموزش داده شوند ،پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي آتي اثربخشي
آموزش ارتقاء سالمت خانواده و آشنايي بر ابعاد نابهنجار شخصيت بر ساير متغيرهاي مرتبط (مانند سالمت روان ،ارتقاء كيفيت زندگي و )...
مورد آزمون قرار گيرد .به منظور پيشگيري از رفتارهاي بزهكارانه در نوجوانان به بحث آموزشهاي خانواده و فرزندپروري توجه شود .با توجه
به اينكه صفات شخصيت در نگرش نوجوانان به انجام رفتارهاي بزهكارانه موثر ميباشد ،پيشنهاد ميشود در درمان بزهكارانه به نقش
ويژگيهاي شخصيت توجه شود.
منابع
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