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گرش ن بينيپيشدر ان پسر آموزدانشافسردگي، اضطراب و استرس نقش 

  ها به بزهكاريمثبت و منفي آن

  2و ناديا قره گوزلو 1اكبر عطادخت
  

  

  چكيده
سترس در           ضطراب و ا سردگي، ا سي نقش اف ضر با هدف برر ان آموزانشدنگرش مثبت و منفي  بينيپيشپژوهش حا

ــد. روش ا  ــر به بزهكاري انجام ش ــيفيپس ــتگي بود و جامعه -ين مطالعه توص ــامل كليه همبس ان موزآدانشي آماري آن ش

اي گيري خوشهنفر با روش نمونه 100اي به حجم سال ساكن شهر همدان بودند. از بين اين افراد نمونه 18 -15نوجوان پسر 

به  DASS) (21اب، اســترسســنجش نگرش به بزهكاري و مقياس افســردگي، اضــطرهاي نامهانتخاب شــدند و با پرســش

شد. داده آوري دادهجمع سون و        ها اقدام  ستگي پير ضريب همب ستفاده از  ست آمده با ا سيون چندگا هاي به د نه تحليل رگر

ه مثبت معنادار ان به بزهكاري رابطآموزدانشختي با نگرش مثبت شناروانتحليل شد. نتايج نشان داد كه نمره كل آشفتگي 

شفتگي  ها به بزهكاري رابطهمنفي آنولي با نگرش  ،دارد ضطراب  ختشنا رواناي ندارد. همچنين از بين زيرمتغيرهاي آ ي، ا

ــته    r=-22/0) و منفي(r=24/0با نگرش مثبت(   ــردگي فقط با نگرش مثبت به بزهكاري      ،) به بزهكاري رابطه داشـ ولي افسـ

ي، اضطراب  ختشنا رواني آشفتگي  هامؤلفهاز بين ). نتايج تحليل رگرسيون نيز نشان داد كه   r=21/0اي مثبت داشت( رابطه

ــد واريانس نگرش منفي به بزهكاري را به طور منفي تبيين مي 28 ــين  ). بنابراين خانوادهß= -28/0كند(درص ــص ها، متخص

شاوران آموزش و پرورش مي    شت رواني و م سايي    بهدا شنا سردگي و  آموزدانشتوانند با  ان در معرض خطر و مديريت اف

  .  ان را فراهم كنندآموزدانشها موجبات پيشگيري از بزهكاري آن اضطراب
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  مقدمه

ترين مراحل حيات است. مسائل   ترين و پيچيدهدوره نوجواني از مهمترين و در عين حال آشفته 

توان نوجواني را دوران بحران و فشار  اي است كه مي به گونههاي ناشي از بلوغ و جواني  و دشواري 

سن ناميد(نريماني سمي و  زاده، ح سيار عميقي از   1391، ابوالقا ). ورود به دوره نوجواني با تحوالت ب

رواني و اجتماعي همراه است كه موجب بهم خوردن تعادل و توازن جسماني و رواني    -نظر زيستي 

بحران، طوفان، اســـترس، دوره زايش دوباره و هويت طلبي ياد شـــده آنان شـــده و به عنوان دوران 

  ). 1393، مدرس و صالحي، محمدي ريزي، شاكري، است(كردي

شهرها و كشورهاي          سياري از  يكي از معضالت دوره نوجواني، بزهكاري است كه گريبانگير ب

اري نوجوانان و هاي مختلف زندگي انســـان، همواره بزهككه در دورهبا وجود اين اســـت؛مختلف 

سائل جوامع گوناگون بوده، ولي اين   سأله جوانان جزئي از م سائل حاد اجتماعي   هيچ م گاه در حد م

و به صـــورت بحران در نيامده بوده اســـت. اما از قرن نوزدهم به بعد، افزايش بزهكاري نوجوانان و 

اعي  معضـــالت اجتمم با خشـــونت و قســـاوت يكي از بزرگترين أجوانان به ويژه ارتكاب جرايم تو

هاي سـازمان  محسـوب شـده و افكار عمومي جهان را نگران نموده اسـت، در همين ارتباط گزارش   

شان مي ملل در دهه شده و روند    هاي اخير ن سطح جهان افزوده  دهد كه همواره بر ميزان جرايم در 

اري  در مورد بزهكافزايش بزهكاري بيش از ميزان رشد جمعيت است در ايران آمار و ارقام معتبري 

دهد(كريميان،  هاي اخير نشــان ميي آن را در ســالوجود ندارد، اما آمارهاي موجود رشــد فزاينده

سيعي        1387 ست كه موارد و شده ا ). واژه بزهكاري كلمه التيني به معناي فراموشي و غفلت گرفته 

ست كه معيارهاي       را بر مي سي به اين معنا ا شنا صطالح جامعه  شده گيرد اما در ا فتاري  ي رپذيرفته 

ــوي عده  در يك جامعه    ــخص از سـ پور و (جالييد گيراي از نوجوانان مورد غفلت قرار مي  ي مشـ

ــيني نثار،  ــني ارتكاب بيش). 1387حس ــت و رابطه ترين كجرويبحبوحه س ــالگي اس ي  اها هفده س

مه آن در بزرگ  نابراين بزه  قطعي بين كجروي در نوجواني و ادا كاران مزمن  ســـالي وجود دارد، ب

نده  ايحرفه نوجوان، همان بزهكاران    ند. زودترين زمان براي كجروي در حدود     آي ســـالگي   10ا
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  ). 1392(آشوري و عظيم زاده،  استسالگي  19تا  13است، اما عمدتاً سن شروع بزهكاري 

ــد. اين             بزهكاري نوجوانان و جوانان مي    ــته باشـ تواند پيامدهاي مخرب زيادي را به دنبال داشـ

لي، هاي مهدر رفتن سرمايهند، كاي كه متوجه خود افراد ميبهعضل عالوه بر ضرر و زيان همه جانم

  هاي هر كشور محسوب  ترين سرمايه تباهي نيروها و استعدادهاي جواناني را به دنبال دارد كه از مهم 

ساله هزينه   مي شور به خاطر بز     شوند. همه  سارات وارده بر ك صرف جبران خ اري  هكهاي هنگفتي 

ان و داري و بازپروري نوجوانهاي دستگيري، پيگيري، نگه توان به هزينهشود كه از آن جمله مي مي

رتر از درمان ثؤتر و مپيشـگيري به مراتب سـهل   . پس با اعتقاد به اين حقيقت كهجوانان اشـاره نمود 

ن برد و عه از بياست بايد فرصت را غنيمت شمرد و بسترهاي پيدايش اين گونه معضالت را در جام      

  هاي پيشگيري از آن پرداخت.به بررسي علل و عوامل بزهكاري و راه

شته نظريه طي چند دهه شني از علل گرايش افراد  هاي مختلف تالش كردهي گذ اند تا تبيين رو

يه دهند. اين نظريه         مت مواد و بزهكاري را ارا ــ ــترده به سـ نه  ها طيف گسـ مل زمي ســـاز   اي از عوا

ماعي و خانواد ژنتيكي، نا  روان گي، اجت ــ ــي قرار داده ختيشـ ند(پوليمني را مورد بررسـ ، موره و ا

  ). 2010، 1گرونرت

ــناروان ــانش  عامل چندين معلول كند، بلكهنمي مقدمه بروز بدون رفتاري هيچ كه معتقدند س

ست   زمينه ستثني  اين از نيز نوجوانان نابهنجار رفتارهاي ساز ا ستند. با  قاعده م  نظر اختالف وجود ني

 احســاس انســان در و جنايت جرم ريشــه كه توان پذيرفت مي تســامح اندكي متخصــصــين، با بين

 و دلهره بروز به منجر فرد ناايمني در دارد. احســاس وجود تمامي بزهكاران در كه اســت ناايمني

  به اقدام زمينه كه شود  ادتنش ايج نوعي فرد در شود كه مي باعث اضطراب  شود و اين اضطراب مي 

دارند  وجود خصمانه، رفتارهايي  اعمال و اين رفتارها ميان سازد. كه در مي را فراهم خصمانه  مالاع

 بزهكارانه يا اعمال و رفتارها عنوان ها بهاز آن و دانيممي و غيراجتماعي غيراخالقي ها راما آن كه

ه  اســـترس، ب مروزه تنيدگي وا ، كهســـفانه بايد گفتأ) و مت2004و همكاران،  (عطاري كنيممي ياد

                                                           

1- Polimeni, Moore & Gruenert  



  به بزهكاري اهبيني نگرش مثبت و منفي آنپيشدر آموزان پسر افسردگي، اضطراب و استرس دانشنقش  

118 

ــت (رنجبر  ــده اس ــري بخش مهم و اجتناب ناپذيري در زندگي آدمي تبديل ش ــ عليلو، ،نوش دي اس

  ). 1394ي، مانينر و يآقاجان ،، پرزوريقراملك يصبح ؛2139، نجارمباركيو  ، قدرتيمجره

ين  ه ادر تمام مناطق دنيا، اختالالت اضــطرابي و افســردگي شــايع اســت و قابل ذكر اســت ك    

). فراواني باالي اضطراب و  1،2004اختالالت عواقب اقتصادي نيز به همراه دارند (ميرزا و جنكينس 

بط  هاي تحصــيلي مرتهاي اجتماعي، عوامل خانوادگي و اســترسافســردگي در بين افراد با اســترس

ــت (واركاراليس ــايع  ).2000، 3اس ــطراب يكي از ش ــت كه در مدر واقع اض قابل ترين اختالالتي اس

ــازگاري ابي  يكند و احتمال بروز آن در بين نوجواناني كه به دنبال هويتهاي اجتماعي بروز ميناس

ابد. شــيوع  يگيري براي آينده زندگي خود و انتخاب رشــته تحصــيلي هســتند، افزايش ميو تصــميم

ــتاني حدود آموزدانشاضــطراب آشــكار در بين   21درصــد و اضــطراب پنهان حدود  15ان دبيرس

در ايران نيز در مدارس اختالالت   ).1387درصد گزارش شده است (واحديان، محمدزاده، رستمي، 

ــاهده مي    ــطرابي زيادي مشـ ــكل مواجه كرده           اضـ با مشـ ــت اندركاران مدارس را  گردد كه دسـ

شرپور،  1390است(عطاري، شفيع آبادي وسليمي،      )  و  اگرچه اعتقاد  1395؛ نريماني، پورعبدل و ب

ــت ك ــطراب    بر اين اس ــطح باالي اض ــت، اما س ــان الزم اس ــطراب براي ادامه بقا انس ه ميزان كم اض

و  4آورد (كاتزلنيكهاي جدي بر جســم، روان، روابط اجتماعي، شــغل و تحصــيالت وارد ميزيان

  ). 2001همكاران، 

ــالمت ديگراز عوامل  ــترس   ان را تهديد ميآموزدانشي كه س ــت. اس ــترس اس در  نيز كند، اس

ــود و محركي براي مقابله با            مياندازه كم   ــد و باعث افزايش انگيزه شـ ــته باشـ تواند اثر مثبت داشـ

اگر زياد باشــد، باعث احســاس   و در مقابل) 1396(تكلوي و فرشــي،  زا باشــدهاي مشــكلموقعيت

 ،(نريماني اندازدان را به خطر ميآموزدانششود و سالمت بدني و رواني   خشم، ترس و ناكامي مي 

   ).1391، و ابوالقاسميزاده حسن

                                                           

1. Mirza & Jenkins 
2. Varcaralis 
3. Katzelnick  
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به اين ترتيب اين تحقيق در صدد آن است كه با بررسي ميزان نقش افسردگي، اضطراب و 

گيري نگرش به بزهكاري در نوجوانان به اهميت اين جريان پرداخته و اهميت و استرس در شكل

ون بعدي همچتبعات ي خود باعث كه ممكن است به نوبهلزوم توجه به عوامل ايجاد كننده آن را 

اي ل شايستهحتا بتوان راهخاطر نشان كند،  ،و سالمت فرد و جامعه را به خطر بياندازند شوندبزهكاري 

 اني كه در سنين حساسآموزدانشاز بروز افسردگي، اضطراب و استرس در  را براي پيشگيري

ترده جه به شيوع گسلذا با توها يافت. جلوگيري از پيامدهاي بعدي آنو برند نوجواني به سر مي

اضطراب و استرس  ،افسردگي نقشبررسي  با هدف بزهكاري در بين نوجوانان، اين پژوهش

    انجام گرفت.ها به بزهكاري آنمثبت و منفي نگرش  بينيپيشپسر در  انآموزدانش

  روش

  .روش تحقيق، توصيفي از نوع همبستگي بود

ــكل از كليه   جامعه آماري آ    گيري:روش نمونه و جامعه، نمونه     ان نوجوان آموزدانشن متشـ

شهر همدان بودند. از بين اين افراد نمونه      18 -15 ساكن  نفر با توجه به تعداد   100اي به حجم سال 

اي انتخاب شـد و با اسـتفاده از ابزارهاي زير به    گيري خوشـه متغيرهاي مورد بررسـي، با روش نمونه 

  ها اقدام گرديد:آوري دادهجمع

ــش امه ســنجش نگرش به بزهكاري:نپرســشالف)  ــنجش نگرش بهاين پرس   نامه با هدف س

سال تهيه شده است،      18 -15براي نوجوانان  1389رفتارهاي بزهكارانه توسط وحيد فضلي در سال    

ساس ليكرت   28كه  صول اطمينان از پايايي و    گذاري ميعامل نام 4ماده دارد و بر ا شود. جهت ح

ته  نظر (اســتادان رشــطيف مورد اســتفاده براي پاســخ، به افراد صــاحبنامه، عبارت و روايي پرســش

سي و جامعه   سي، جرم شنا روان سي) ارائه    شنا ست شد تأييد اعتبار آن  شده و  شنا . در طي يك ه ا

س    صورت پايلوت بر روي  ؤبررسي،  شهر      18 -15نفر از نوجوانان 200االت به  سال مدارس دولتي 

  از روش آلفاي كرونباخ ميزان پايايي براي نگرش مثبت به رفتارهايتهران انجام گرفت و با استفاده 
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ست آمد ه ب 77/0و براي نگرش منفي به رفتارهاي بزهكارانه 71/0بزهكارانه سعادت و خداياري،   د )

1391.(   

توسط الويوند  DASSمقياس  :(DASS-21) مقياس افسردگي، اضطراب، استرسب) 

) سوال است. فرم 21) و كوتاه (42مقياس داراي دو فرم بلند(تهيه شد. اين  1995و الويوند در سال 

هاي افسردگي، اي ليكرت است و هريك از سازهسوال بر اساس مقياس چهار درجه 21كوتاه داراي 

وجود اختالالت  اًدهد و نه الزامسوال مورد سنجش قرار مي 7اضطراب و استرس را بر اساس 

توان اند. بنابراين از اين مقياس ميذكر شده DSM و ICDهاي رسمي بنديمشخصي كه در طبقه

براي تعيين شدت عاليم افسردگي، اضطراب و استرس استفاده كرد. آنتوني و همكاران فرم كوتاه 

ست درا مورد تحليل عاملي قرار دادند و سه عامل افسردگي، اضطراب و استرس را به DASSمقياس 

بود. همچنين  95/0و  92/0، 97/0 :اي عوامل به ترتيبها ضريب آلفا برآوردند. در پژوهش آن

 28/0و اضطراب و افسردگي  53/0، اضطراب و استرس 48/0همبستگي بين افسردگي و استرس 

  ).1393بود(خطيبيان و شاكريان، 

گر انجام گرفت. به اين ها به صورت انفرادي و با حضور پژوهشآوري دادهجمعروش اجرا: 

ها ئه توضيحات مقدماتي در خصوص داليل و اهداف پژوهش، از آزمودنيصورت كه بعد از ارا

شد. ها ارائه ميها جهت تكميل به آننامهشد و در صورت رضايت وي پرسشجلب رضايت مي

ل شد. در نهايت براي تجزيه و تحليگونه محدوديت زماني اعمال نميها هيچنامهبراي تكميل پرسش

يفي از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه بر روي نرم ها عالوه بر آمار توصداده

  استفاده شد. SPSS-16افزار 

  نتايج

مورد  97/1و انحراف معيار 88/15پسر با ميانگين سني  آموزدانشنفر  100در اين پژوهش تعداد 

   دهد.ي پژوهش را نشان ميي دموگرافيكي نمونههاويژگي 1مطالعه قرارگرفتند. جدول 
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  ي پژوهشي دموگرافيكي نمونههاويژگي. 1جدول 

  متغيرها زيرگروهها  فراواني  درصد

   خانواده وضعيت اقتصادي ضعيف 1 0/1

  

  

 متوسط 54 7/55

  خوب 41 3/42
 ترتيب تولد فرزند اول 43 3/44

  

  

  

  

 فرزند دوم 33 0/34

 فرزند سوم 13  13/ 4

 فرزند چهارم 4 1/4

  زند پنجم و باالترفر  1  0/1
  آموزدانشپايه تحصيلي  اول دبيرستان 35 1/36

 دوم دبيرستان 37 1/38

 سوم دبيرستان 15 5/15

 پيش دانشگاهي 6 2/6

  
. ماتريس همبستگي آشفتگي روان شناختي (افسردگي، اضطراب، استرس) و نگرش مثبت و منفي 2جدول

  ان به بزهكاري آموزدانش

  MMMM  SDSDSDSD  2  3  4  5  6  متغيرها

  -172/0  212/0*  790/0**  490/0**  439/0**  46/3  19/4  افسردگي-1

  -221/0*  239/0*  773/0**  556/0**  -  28/3  55/3  اضطراب-2

  -001/0  144/0  858/0**  -    91/3  08/6  استرس-3

آشفتگي روان  نمره كل -4

  شناختي 

74/13  66/8      -  *235/0  158/0-  

  -/492**  -        12/5  18/21  نگرش مثبت به بزهكاري-5

  -          08/7  53/48  نگرش منفي به بزهكاري-6

P< 0.01  **P< 0.05,     *  

دهد كه نمره كل آشفتگي روان شناختي و افسردگي با نگرش مثبت نشان مي 2نتايج جدول 

اي طهولي با نگرش منفي به بزهكاري راب ،ان نوجوان به بزهكاري رابطه مثبت معنادار داشتهآموزدانش
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دارند. متغير اضطراب نيز با نگرش مثبت به بزهكاري رابطه مثبت معنادار و با نگرش منفي به ن

  بزهكاري رابطه منفي معنادار دارد.
 

 ان نوجوان به بزهكاري بر اساسآموزدانشتحليل رگرسيون چندگانه نگرش مثبت و منفي  .3جدول 

  هاافسردگي، اضطراب و استرس آن

P F 2R R p t ß ي پيشمتغيرها-

 بين

 متغير مالك

 نگرش مثبت به بزهكاري افسردگي 15/0 22/1 224/0 27/0 07/0 36/2 077/0

    اضطراب  20/0  58/1  117/0        

    استرس  -04/0  -280/0  780/0        

  نگرش منفي به بزهكاري  افسردگي  -17/0  -42/1  160/0  30/0  09/0  97/2  036/0

  اضطراب -28/0 -26/2 026/0    

   استرس  23/0  83/1  070/0        

  

 ان به بزهكاري بر اساسآموزدانشنگرش منفي  بينيپيشدهد كه مدل نشان مي 3نتايج جدول 

ن كند. از بيمي بينيپيشدرصد از واريانس نگرش منفي را  9دار است و اختي معنشناروانآشفتگي 

به بزهكاري را به طور  ، نگرش منفي-28/0ختي نيز اضطراب با بتاي شنارواني آشفتگي هامؤلفه

  كند.دار تبيين ميامعن

  گيريبحث و نتيجه

ان زآمودانشهدف از تحقيق حاضر بررسي نقش افسردگي، اضطراب و استرس ادراك شده از 

ها به بزهكاري بود. نتايج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد كه نوجوانان در نگرش مثبت و منفي آن

زهكاري ان نوجوان به بآموزدانشو افسردگي با نگرش مثبت ختي شناروانكه نمره كل آشفتگي 

سردگي و يعني هرچه اف ؛اي ندارندولي با نگرش منفي به بزهكاري رابطه ،رابطه مثبت معنادار داشته

تر تها يه بزهكاري مثبان باالتر رود نگرش آنآموزدانشختي شناروانيا به طور كلي آشفتگي 
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با نگرش مثبت به بزهكاري رابطه مثبت معنادار و با نگرش منفي به  خواهد شد. متغير اضطراب نيز

 ،باشد رتبيشان آموزدانشبزهكاري رابطه منفي معنادار دارد. به اين معني كه هرچه ميزان اضطراب 

ها ي آننگرش منف ،باشد تركمها ها به بزهكاري افزايش و هرچه ميزان اضطراب آننگرش مثبت آن

نتايج به دست آمده از اين پژوهش با تحقيقاتي كه در زمينه رابطه  يش خواهد يافت.به بزهكاري افزا

انجام  كننده بزهكاريختي مثل افسردگي، اضطراب و عوامل ايجاد كننده يا تسهيلشناروانعوامل 

) در تحقيقي به بررسي نقش 1393كافي اناركي و نجفي( ،فرشده تا حدي همسو است. محمدي

ون رفتار سوء مصرف مواد پرداختند نتايج تحليل رگرسي بينيپيشانات منفي در فراشناخت و هيج

كنند.  بينيپيشي رفتار سوء مصرف مواد را نشان داد كه هر دو متغير قادرند تغييرات متغير وابسته

غييرات متغير ت بينيپيشكه در مورد متغير هيجان منفي دو زير مقياس افسردگي و اضطراب قادر به 

در تحقيق  .)1393(و مهرابي  ته رفتار سوء مصرف مواد بودند. بگيان كوله مرز؛ نريماني، سلطانيوابس

به مقايسه نارسايي هيجاني و كنترل عواطف در سوء مصرف كنندگان مواد و افراد سالم  يديگر

نترل ك نتايج نشان داد كه بين دو گروه از افراد معتاد و غيرمعتاد در نارسايي هيجاني و .پرداختند

عواطف تفاوت معناداري وجود دارد. همچنين دشواري در شناسايي احساسات، افسردگي، اضطراب 

) در تحقيقي به 1389هاي شدت اعتياد بودند. اكبري و عموپور(كننده بينيپيشترين و خشم مهم

تان ان دوره متوسطه شهرسآموزدانشبررسي رابطه افسردگي با نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در 

نتايج نشان داد كه بين افسردگي باال و نگرش مثبت به اعتياد رابطه مثبت و معناداري  .رشت پرداختند

. تر استشود، نگرش نسبت به اعتياد مثبت تربيشوجود دارد يعني هر چقدر افسردگي 

هر ان مقطع متوسطه شآموزدانش)، در تحقيقي به بررسي رابطه افسردگي با نگرش 1382برماس(

هران به سوء مصرف مواد مخدر پرداخت نتايج نشان داد كه بين نمرات افسردگي و نگرش نوجوانان ت

) نيز در تحقيقي تحت 2009(1ماناس و گانمبستگي مثبت وجود دارد. به سوء مصرف مواد مخدر هم

 اعنوان قرباني شدن به بزهكاري: نقش افسردگي و جنسيت، به اين نتيجه رسيدند كه قرباني شدن ب

                                                           

1. Manasse, & Ganem 
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هر دو متغير جنسيت و افسردگي رابطه مثبت دارد و رابطه بين قرباني شدن به بزهكاري براي مردها 

)، در تحقيقي ديگر به بررسي 2014(2بارز است. الاليانت و پيرينس تربيشبا خصلت افسردگي 

داد  نبزهكاري، افسردگي و اختالل مصرف مواد در دختران نوجوان درگير رفاه پرداختند نتايج نشا

ي كننده افسردگي و افسردگي و اختالل مصرف مواد هم بزهكار بينيپيشكه به طور كلي بزهكاري 

)، هم در تحقيقي به پردازش نفوذ همساالن براي بزهكاري 2015(3كنند. رينولد و كرامي بينيپيشرا 

دي را در هماننتأثير ساالن و افسردگي جوانان و افسردگي پرداختند نتايج نشان داد كه نفوذ هم

)، نيز در 2015(4تر است. يو و ليمافسردگي معتدل تأثيربزهكاري دارند كه در اين ميان  بينيپيش

ي افسردگي اتحقيقي به بررسي مسيرهاي توسعه از سوء استفاده پدر و مادر تا بزهكاري: نقش واسطه

نقش  (خشونت و افسردگي)،ها ختي بچهشناروانو پرخاشگري پرداختند نتايج نشان داد كه عوامل 

نند. كقابل تعمق و قابل توجهي را بين سوء استفاده اوليه پدر و مادر و رفتارهاي بزهكاري بازي مي

اي بين استرس و بزهكاري مشاهده نشد اما و اما گرچه در نتايج به دست آمده از اين پژوهش، رابطه

ترس استرس با هم، بديهي است كه اس به دليل همبستگي باالي هر سه متغير اضطراب، افسردگي و

، باز، كرميكه خاكگذار باشد. به طوريتأثيرهم به نوبه خود بتواند در نگرش مثبت به بزهكاري 

)، در تحقيقي به بررسي رابطه افسردگي، اضطراب و استرس با 1392(فرهادي و  ، مالميرشفيع آبادي

سون پرداختند. نتايج ضريب همبستگي پير ابراز پرخاشگري در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر

رابطه مثبت معناداري را بين هر سه متغير افسردگي، اضطراب و استرس با پرخاشگري نشان داد. 

)، نيز در تحقيقي به مقايسه و رابطه بين استرس با ولع مصرف 1391و كافي ( پورسيد موسايي، موسوي

 بينيپيشعامل  تواندنتايج نشان داد كه استرس مي در وابستگان به مواد افيوني و صنعتي پرداختند.

، خيامي آبادي، سليمي بجستانيكننده مهمي براي ميزان ولع مصرف در وابستگان به مواد باشد. سلم

استرس  ي وآورتاب)، هم در تحقيقي به بررسي سهم ابعاد فرسودگي تحصيلي، 1394(و جوان  آبيز

                                                           

1. Lalayants & Prince 
2. Reynolds & Crea 
3. You & Lim 
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 ان پرداختند نتايج نشان داد كه رابطه مثبتآموزدانشياد گرايش به اعت بينيپيشادراك شده در 

  معناداري بين اين متغيرها با گرايش به اعتياد وجود دارد.

شان مي    شده، ن سترس و      تحقيقات داخلي و خارجي ذكر  ضطراب و ا سردگي، ا دهند كه بين اف

ــت آمدهج به كننده بزهكاري رابطه وجود دارد. در تبيين نتاي    ارتكابه جرم و عوامل ايجاد     از اين   دسـ

ــطراب و نگرش مثبت به بزهكاري رابطه وجود         پژوهش نيز مي ــردگي، اضـ توان گفت كه بين افسـ

فرد را دچار يك آشفتگي هيجاني  -1: تواننددارد در واقع اين عوامل از جمله عواملي هستند كه مي

 -3حصــيلي شــوند ان ســبب عدم موفقيت در مدرســه و افت تآموزدانشدر  -2.و عاطفه منفي كنند

ــوند و  ــكل -4باعث كاهش عزت نفس در افراد ش تري در افراد گيري هوش هيجاني پايينباعث ش

  مبتال شوند. 

ــفتگي هيجاني و عاطفه منفي مي ــدت عالئم،   در حالت اول وقتي كه فرد دچار آشـ ــود با شـ شـ

ست فرد دچار اختالل رواني   شد تواند عامل مؤثري در بزهكارشود كه خود مي ممكن ا  .ي افراد با

تواند ســـبب عدم ان ميآموزدانشطور اســـترس در افســـردگي، اضـــطراب و هميندر حالت دوم، 

طور كه در تحقيقات متعدد نيز عنوان  موفقيت در مدرســه و افت تحصــيلي اين افراد شــود و همان  

صيلي در ورود نوجوانان به بزهكاري مي          ست تح شك ست  شد شده ا س تواند مؤثر با  وم. در حالت 

ا  ها شود و از آنج نفس در آنبه كاهش عزت  د منجرتوانافسردگي، اضطراب و استرس در فرد مي    

  ناارزنده سازي شخصي، ايجاد    باعث تواند ميهاي شخصيت است.    كه عزت نفس از مهمترين جنبه

ــيبنگرش ــكالت اجتماعي و رفتارهاي پرخطر از جمله   پذيري روانهاي مخرب، آس ــكي؛ مش پزش

به مو  ــود.     گرايش  نه شـ ــتن      و در حالت آخر   اد و اعمال بزهكارا به دليل داشـ افراد ممكن اســـت 

  كه خود اين امر ســبب را تجربه كنند،تري افســردگي، اضــطراب و اســترس، هوش هيجاني پايين   

شــود كه خود عاملي مدار ميلهأمدار در مقابل مســاي هيجانهاي مقابلهاســتفاده اين افراد از ســبك

     ود.شها در برابر بزهكاري ميآن تركملكل در مواجه با مشكالت و مقاومت براي مصرف مواد و ا

نوجوانان ان آموزدانشتوان به محدود بودن نمونه پژوهشي به هاي اين پژوهش مياز محدوديت
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م به هاي جنسيتي قابليت تعميسال ساكن شهر همدان اشاره كرد. كه با توجه به تفاوت 18-15پسر 

نامه براي ارزيابي متغيرهاي مطالعه نيز از دارد. همچنين استفاده صرف از پرسشجنس مخالف را ن

دهد. لذا هاي اين مطالعه است كه احتمال سوگيري در پاسخدهي را افزايش ميديگر محدوديت

و جنس هاي هر دشود كه جهت افزايش تعميم پذيري نتايج در تحقيقات آتي از نمونهپيشنهاد مي

اده شود و در ساير مناطق نيز تحقيقات مشابهي صورت گيرد. همچنين پيشنهاد دختر و پسر استف

شود كه در تحقيقات بعدي عالوه بر ابزار خودگزارشي از ابزارهاي ديگر مانند مصاحبه و مشاهده مي

توان در راستاي پيشگيري از بزهكاري و صدمات وارده بر نيز استفاده شود. از نتايج پژوهش هم مي

ي افسردگي، يا تشديد كننده ، خانواده و جامعه در جهت كاهش عوامل ايجاد كنندهنوجوانان

ها، معلمين، مشاورين آموزش و پرورش و ان توسط خانوادهآموزدانشاضطراب و استرس در 

   متخصصين بهداشت رواني استفاده كرد.

  منابع

پيشگيري از پايدار شدن    فرآينددر  جايگاه پرونده شخصيت   ).1392( .آشوري، محمد و عظيم زاده، شادي  

 .195-213، )1( 43بزهكاري جوانان. فصلنامه حقوق، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، 

ــعود ــرف مواد مخدر در        .)1389(.اكبري، بهمن و عموپور، مسـ ــوء مصـ به سـ با نگرش  ــردگي  رابطه افسـ

 تي دانشگاه آزاد اسالمي واحد  سي تربي شنا رواننامه فصل . ان دوره متوسطه شهرستان رشت     آموزدانش

  .7-20، )2(1تنكابن، 

ان مقطع متوســطه شــهر تهران به ســوء آموزدانشبررســي رابطه افســردگي با نگرش  .)1382(.برماس، حامد

  .19-49، )2(1نامه اعتياد پژوهي سوء مصرف مواد مخدر، فصل .مصرف مواد مخدر

سلطاني  ضا   بگيان كوله مرز، محمد جواد؛ نريماني، محمد؛  ساناز و مهرابي، علير سايي    1393(.،  سه نار ). مقاي

ــرف  ــوء مص ــالمهيجاني و كنترل عواطف در س ــوء   .كنندگان مواد و افراد س ــلنامه اعتياد پژوهي س فص

  .131-147، )29(8مصرف مواد، 
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اسـترس ادراك شـده، عاطفه مثبت و    ،يسـطوح خودانتقاد  سـه ي). مقا1396آمنه. ( ي،فرشـ  و هيسـم  ي،تكلو

  .26-7 ،)2(7 ي،ريادگي يها يناتوان يي. مجلهريادگيان با و بدون اختالل آموزدانشمادران در  يمنف

ــي   ــوي، ولي اهللا و كافي، موس ــايي، فاطمه، موس ــيد موس ــترس با ولع   .)1391(.پورس ــه و رابطه بين اس مقايس

  .9-26 )،24(6فصلنامه اعتياد پژوهي سوء مصرف مواد،  .مصرف در وابستگان به مواد افيوني و صنعتي

. بر بزهكاري نوجوانان در رشت  مؤثرعوامل اجتماعي  ).1387.(پور، حميدرضا و حسيني نثار، مجيد  جاليي

  .78-102هاي اجتماعي)، ي پژوهشپژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي (ويژه نامه

ــن  ــي و فرهادي، محمد حسـ ــفيع آبادي، عبداهللا؛ مالمير، مرتضـ  .)1392(.خاكباز، حميد؛ كرمي، حوريه؛ شـ

 .بررسي رابطه افسردگي، اضطراب و استرس با ابراز پرخاشگري در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر        

  .15-20، )5(14ويژه نامه مطالعات اعتياد، 

اثربخشــي گروه درماني شــناختي رفتاري بر كاهش افســردگي،  .)1393(.خطيبيان، مرجان و شــاكريان، عطا

سترس زنان مبتال به     ضطراب و ا ستان   ا ستان،       .سرطان پ شكي كرد شگاه علوم پز )، 7(19مجله علمي دان

99-91  .  

يد محمود     نه؛ عليلو، مج ــري، فرزا ــامره ؛رنجبر نوشـ باركي،         ؛اســــدي مجره، ســ جار م لدا و ن قدرتي، ي

ــا ــترس، كمال        .)1392(.مهسـ ــه راهبردهاي مقابله با اسـ گرايي و خودكارآمدي در افراد مبتال به    مقايسـ

  .39-56)، 25(7فصلنامه اعتياد پژوهي سوء مصرف مواد،  .و افراد بهنجار اختالل مصرف مواد

ــقاواز، هاني   ــجاد و خداياري س ــعادت، س ــي ارتباط بين راهبردهاي مقابله ).1391ه.(س اي و گرايش به بررس

  .895-908هاي اجتماعي، دانشگاه بابلسر، همايش ملي پيشگيري از جرائم و آسيب. بزهكاري

ســـهم ابعاد . )1394(.؛ ســـليمي بجســـتاني، حســـين؛ خيامي آبيز، حمزه و جوان، رضـــاآبادي، مجتبيســـلم

 .انآموزدانشگرايش به اعنياد  بينيپيشفرســودگي تحصــيلي، تاب آوري و اســترس ادراك شــده در 

  .21-39)، 33(9فصلنامه اعتياد پژوهي سوء مصرف مواد، 

ــبحي قراملكي ــر ،ص ــيف اهللا ،آقاجاني ؛پرويز ،پرزور ؛ناص ــي آموزش  ).1394(محمد ،نريماني و س اثربخش

ي  مجلههاي اســترس، اضــطراب و افســردگي دانشــجويان.     متمركز بر تنظيم هيجان بر كاهش نشــانه 

  .13-5)، 1( 3، آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت
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). اثربخشي آموزش هنر نقاشي بر كاهش ميزان   1390عطاري، بهناز؛ شفيع آبادي، عبداهللا و سليمي، حسين.(   

  . 48-64)، 8(2نامه فرهنگ مشاوره و روان درماني، ان پسر ابتدايي. فصلآموزدانشضطراب ا

صالحي فدردي،          ضي و  شاكري، محمدتقي؛ مدرس غروي، مرت سهيال؛  صومه؛ محمدي ريزي،  كردي، مع

هر دختر دبيرستاني ش  انآموزدانشبررسي ميزان شيوع افسردگي، اضطراب و استرس در      . )1393(.جواد

دو ماهنامه علمي پژوهشي دانشكده بهداشت     .و ارتباط آن با برخي از رفتارهاي مرتبط با سالمت مشهد  

  .56-67)، 5(13يزد، 

  . 141-156)، 126(17). نگاهي به بزهكاري نوجوانان و جوانان. نشريه معرفت، 1387(.كريميان، حسين

قش فراشناخت و هيجانات منفي در  ن .)1393(.فر، محمدعلي؛ كافي اناركي، مليكا و نجفي، محمودمحمدي

  .65-76)، 29(8فصلنامه اعتياد پژوهي سوء مصرف مواد،  .رفتار سوء مصرف مواد بينيپيش

ســازي رواني بر ). اثربخشــي آموزش ايمن1391(.زاده، شــهناز و ابوالقاســمي، عباسحســنمحمد؛  نريماني،

سردگي      ضطراب و اف سترس، ا شگاهي ان دختر مقطع پيشآموزدانشكاهش ا ي س شنا روان ي مجله .دان

  .101-117)، 3(1مدرسه، 

/ تعهد بر رشيبر پذ يآموزش مبتن ي). اثربخش1395( و بشرپور، سجاد ديمحمد؛ پورعبدل، سع ،يمانينر

 ،يريادگي يها يناتوان يخاص. مجله يريادگياختالل  يان داراآموزدانش يكاهش اضطراب اجتماع

6)1 ،(121-140.  

ضطراب     1387محمدزاده، پروين؛ رستمي، خليل.(  واحديان، محمد؛ ). بررسي ارتباط بين موسيقي و ميزان ا

سالمي واحد        ان دبيرستان آموزدانشدر  شگاه آزاد ا شنامه تربيتي، دا شهرستان بجنورد. پژوه هاي تالش 
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The role of depression, anxiety and stress in predicting 
positive and negative attitudes toward delinquency in male 

students  
A. Atadokht1 & N. Gharagozloo2 

  
Abstract 

This research investigates the role of depression, anxiety, and stress in 
predicting students' positive and negative attitudes toward delinquency. In 
this descriptive-correlational research, the population included all the 
students aging 15-18 years old in Hamedan, Iran. From the population, 100 
students were selected through cluster sampling and to collect the data, they 
were asked to fill in attitude toward delinquency and depression and anxiety 
and stress scales (DASS-21). The data were analyzed by Pearson’s correlation 
coefficient and linear multiple regression. The results indicated that the whole 
point of mental derangement had positive relationship with positive attitude 
toward delinquency but had no relationship with negative attitude toward 
delinquency. Also, from the subset of mental derangement, anxiety had a 
relationship with positive and negative attitude toward delinquency. But 
depression had a relationship only with positive attitude toward delinquency. 
The results of the regression analysis also indicated that anxiety explained 28 
percent of negative attitude toward delinquency variance, so according to 
what we mentioned before, parents, mental health specialists and counselors 
can identify students at risk and manage their depression and anxiety and 
prevent them from delinquency.  

Keywords: Anxiety, attitude toward delinquency, depression, stress, 
students  
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