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و سالمت  اجتماعي -ي پيشرفت تحصيلي، تبار خانوادگي هاويژگيبررسي 

  روان در نوجوانان بزهكار

  3و مهوش رقيبي 2، غالمعلي افروز1هرفته ييكربال يفاطمه صغر
  

  چكيده
پژوهش  .است داشته مشغول خود به ديداًش را عمومي افكار كه است اجتماعي بغرنج مسائل جمله از نوجوانان بزهكاري

انجام  اجتماعي و سالمت روان نوجوانان بزهكار -ي پيشرفت تحصيلي، تبار خانوادگيهاويژگيمنظور بررسي وضعيت حاضر به

ي آماري پژوهش را تمامي نوجوانان بزهكار كانون اصالح و تربيت گرفت. روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي بود. جامعه

نفر  86گيري در دسترس ها با استفاده از روش نمونهدادند كه از ميان آنتشكيل مي 1396-97ان سيستان و بلوچستان در سال است

از نوجوانان بزهكار كانون اصالح و تربيت استان به عنوان نمونه انتخاب شدند و ضمن مشخص كردن سطح تحصيالت كنوني و 

در مورد آنان  SCL-90-Rنامه سالمت روان تبار خانوادگي محقق ساخته، و پرسش يهاويژگينامه نمره معدل آنان، پرسش

ي تبار خانوادگي، فرزند سوم خانواده بوده و داراي هاويژگيها نشان داد، نوجوانان بزهكار از نظر اجرا و تكميل گرديد. يافته

ينه لدين و تعداد اعضاي خانواده زياد بودند. در زمساختار خانوادگي گسترده، وضعيت اجتماعي، اقتصادي، تحصيلي پائين در وا

رين فراواني علت تسواد و تعداد اندكي تحصيالتشان تا ابتدايي و متوسطه بود. بيشپيشرفت تحصيلي، نوجوانان بزهكار اكثريت بي

مينه اين افراد در ز ترك تحصيل اين نوجوانان اين بوده كه كمك خرج خانواده بودند و نگرش آنان به اجتماع بد بوده است.

سالمت روان نيازمند توجه و مداخله باليني هستند، همچنين آنان در مقياس سوءظن، افسردگي و ترس نياز به مداخله باليني داشتند. 

هاي مناسب جهت  پيشگيري از بزهكاري و بازپروري نوجوانان ريزيشود كه برنامه، مشخص ميهاويژگيبا شناسايي علمي اين 
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  مقدمه 

و  تر شدن روابط اجتماعيدر قرن بيستم و پس از پايان جنگ جهاني دوم با توجه به پيچيده

رويه صنعتي شدن جوامع و به دنبال آن سست شدن روابط  حاكم بر خانواده و همچنين مهاجرت بي

م ي مناسبي براي گسترش انحرافات اجتماعي فراهنشيني، زمينهبه شهرهاي بزرگ و افزايش حاشيه

شد. در نتيجه، افراد زيادي به داليل گوناگون مرتكب بزهكاري شدند (كريمي، نيكوي كوپس، 

). مبحث بزهكاري و رسيدگي به جرائم 1395يك خواه فشكچه، آسوده نالكياشري و بابائي خوبده، ن

ها  از سويي ديگر افزايش بزهكاري نوجوانان و تأثير مخرب از آن دارينگهاطفال  نوجوانان و نيز 

آن بر سازگاري نوجوانان و امنيت عمومي، توجه بسياري از جرم شناسان، جامعه شناسان و 

  ).2015، 1سان را به خود جلب كرده است (بارو و اوزكانشناروان

ها شناسي و ساير علوم مرتبط با انسانبزهكاري، معموالً از مباحث مهم و قابل بررسي در جرم

اي مسائل نوجوانان و از جمله بزهكاري نوجوانان، براي رسيدن است. از طرفي ديگر، بررسي ريشه

). بزهكاري نوجوانان از دو جنبه در 1391ط ضروري است (مختاري، آل شري ايدهبه يك جامعه

رود: اوالً بزهكاري در نوجواني احتمال رفتار ي ايران به شمار ميي مسائل مهم اجتماعي جامعهزمره

هاي خودگزارشي از نوجوانان، دهد و ثانياً، براساس دادهسالي افزايش ميمجرمانه را در دوران بزرگ

ر است تهاي رسمي نيز بيشزهكاري نوجوانان حتي از آمارهاي مربوط به دستگيريسطح واقعي ب

 ). 1390(كشفي و اصانلو، 

هاي ، يكي از داليل مهم ارجاع افراد براي دريافت كمكبزهكاريمشكالت برخاسته از 

تواند مشكالتي ) كه مي2004، 2شود (سوخودولسكي، كاسينوو و گورمنختي محسوب ميشناروان

). 2015 ،3در كار، روابط بين فردي و كيفيت كلي زندگي پديد آورد (سادوك، كاپالن و سادوك را

نوجوانان بزهكار معموالً در مدرسه مشكالت بسياري دارند. مشكالتي همچون نداشتن موفقيت 

                                                           

1  . Ebru  & Ozcan 
2  . Sukhodolsky, Kassinove& Gorman 
3 . Sadock, Kaplan& Sadock 



  اجتماعي و سالمت روان در نوجوانان بزهكار -هاي پيشرفت تحصيلي، تبار خانوادگي بررسي ويژگي 

216 

هاي آموزشي خاص، ترك تحصيل، تعليق تحصيلي، ماندن در يك كالس، قرار گرفتن در كالس

). مسائل تحصيلي، آموزشي و ظرفيت هوشي در 1396راد، زاده و كريمياتي، موسيو اخراج (مشك

) و به احتمال 2007، 1روهلينگترمبالي، اوبرين و النقينريچسن بزهكاري تأثير مستقيمي دارد (شلي

 ختي، نقص در كاركردهاي كالميشناروان-هاي عصبزياد يك عامل زيربنايي مشترك مانند نقص

اقتصادي، نقص در كاركردهاي كالمي يا وضعيت نامناسب -مناسب اجتماعييا وضعيت نا

ها ). پژوهش2012، 2اقتصادي، علت مشكالت تحصيلي و يا بزهكاري است (ماش و ولف -اجتماعي

نمره از هوش  5نمره و  12تا  8نمره،  15نمره،  8نشان دادند كه ضريب هوشي كالمي در بزهكاري 

ها از را در هوش كالمي ذكر كردند و حتي در برخي پژوهش 85ي دامنهتر است و غيركالمي پايين

). 2011، 3توان ذهني شناختند (مانياداكي و كاكوروسها در كمدرصد آن 13نوجوانان بزهكار، 

احتمال زيادي وجود دارد كه كودكان و نوجوانان با مشكالت ستيزانه و بزهكارانه در زبان و خواندن 

حصيلي باشند. همچنين نقص در كاركردهاي كالمي و اجرايي از جمله دچار مشكالت ضعف ت

ها است. در بين كودكان و نوجواناني كه با مشكل نقص توجه و فزوني كنشي مشكالت ديگر آن

اند، اگر با مشكالت بزهكاري مواجه شوند در مسائل تحصيلي با مشكالتي جدي مواجه مواجه

) در پژوهش خود به اين نتيجه 1396. مشكاتي و همكاران ()1396گردند (مشكاتي و همكاران، مي

رسيدند كه بين هوش كلي نوجوانان بزهكار و عادي تفاوت معنادار وجود دارد. نتايج مقايسه بين دو 

گروه در هوش كالمي نشان داد بين دو گروه در هوش كالمي و عملي تفاوت معناداري وجود دارد. 

تري دارند. همچنين نوجوانان بزهكار، مي و عملي نمره بيشنوجوانان عادي در هوش كلي، كال

اقري الديني و منصوري و بتري نسبت به گروه غير بزهكار دارند. شمسپيشرفت تحصيلي كم

نادار نگرش ي منفي و معكننده بينيپيشپيشرفت تحصيلي، ) در پژوهش خود نشان دادند كه 1395(

 بينييشپلي نگرش منفي به بزهكاري را به طور معنادار مثبت به بزهكاري بود. اما پيشرفت تحصي
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مثبت  ي و پيشرفت تحصيلي با نگرشآورتابكننده ها نشان داد كه بين عامل محافظتيافته .نكرد

هاي را در برابر عوامل انآموزدانشبه بزهكاري رابطه معكوسي وجود دارد. در واقع اين دو عامل 

) نشان داد كه بين 2011تايج پژوهش مانياداكي و همكاران (ن .كندخطرساز جامعه محافظت مي

ضعف تحصيلي و بزهكاري رابطه وجود دارد و افراد بزهكار در پيشرفت تحصيلي با چالش جدي 

  اند.مواجه

، 1وكنرباعمال و رفتارهاي والدين و تعامالت خانوادگي افراد با رفتارهاي بزهكارانه ارتباط دارد (

هاي مهم بزهكاري در نوجوانان پسر، نشان داد كه اعمال، رفتار و كنندهنيبيپيش). مرور 2009

ي بزهكاري در آنان است. عناصر مهم كنندهبينيپيشترين و اولين عملكردهاي خانوادگي، مهم

انگاري، دعوا، درگيري و گوني، سهلعدم تجانس و ناهم :اند ازرفتارهاي خانوادگي عبارت

وأم با گيري، تعامالت خانوادگي تكننده و توأم با سختباطي بسيار تنبيهمشاجره، رفتارهاي انض

محبتي و طرد كردن، فقدان ارتباط با فرزندان، منفعل بودن و عدم آگاهي والدين از روابط سردي، بي

هاي اوقات فراغت نوجوانان و تنبيه ساالن خود، عدم نظارت والدين بر فعاليتفرزندشان با هم

وبي براي ي خكنندهبينيپيشنه تنها  هاويژگيدهند كه اين زيكي. شواهد نشان ميجسماني و في

توانند انواع مختلف و اشكال مختلف رفتارهاي اند، حتي ميشروع و تداوم رفتارهاي بزهكارانه

كنند؛ اشكال مختلف بزهكاري شامل جرائم پرخاشگرانه، جرائم خاص و  بينيپيشبزهكارانه را 

) در 2015( 2شارما و جوشي). 1392ت (عليوردي نيا و ستاره، مواد مخدر و داروهاساستفاده از 

ه ب پژوهشي تحت عنوان نقش محيط خانواده و سبك فرزندپروري در سازگاري ميان نوجوانان پسر

هاي فرزندپروري مقتدرانه، روابط حمايتي بين اعضاء خانواده، اين نتيجه رسيدند كه وجود سبك

يافتگي اجتماعي شر محيط خانواده و همبستگي اعضا با حفظ استقالل فردي با سازسازماندهي بهت

 3مراگ و مس كايرابطه منفي و معنادار دارد.  بزهكارانهي مثبت و معنادار و با رفتارهاي رابطه
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) در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند افرادي كه همساالن و والدينشان مصرف الكل و ساير 2013(

كنند، سطوح پائين تري از مصرف الكل و رفتارهاي بزهكارانه را الف قانون را تائيد نمياعمال خ

) در پژوهشي نشان دادند افرادي كه والدينشان 2013( 1ست و آسودانيدر آينده از خود نشان دادند. 

صرف وءمها به سكنند، احتمال گرايش آنها رفتار ميي اقتدار منطقي و دموكراتيك با آنبه شيوه

ها مواد مخدر كم بوده و هرگونه احتمال بروز رفتارهاي بزهكارانه و رفتارهاي پرخطر نيز در آن

  .استبسيار كم 

نفس پايين و عدم خودكارآمدي، در بزهكاري نوجوانان مسائل و اختالالت رواني چون عزت

يات از رشد خصوص پذيرتردر دوران بلوغ آسيب» من«علت است كه رشد اينمؤثر است و اين امر به

گيرد كه جسمي است. رفتار ضداجتماعي و بزهكاري طيف وسيعي از اختالالت رفتاري را در بر مي

شود و سالمت روان نوجوانان بزهكار را تهديد كند موجب نقض قانون و حقوق ديگران مي

 هاييجنبهسالمت روان موضوع مهمي در سراسر جهان است كه افراد بايد در تمام ). 1388(هاشمي، 

از زندگي خويش ازجمله مهارت در مراقبت از سالمت جسمي، رواني و مهارت در ارزيابي و 

). سالمت 2016، 2هاي پيش رو در آن بهبود يابند (اليسيا، ميتچل، امي و جاستونمديريت چالش

ب اسختي، متنشناروانروان عبارت است از داشتن سازگاري كافي و احساس خوب بودن از ديدگاه 

). قرييشي، كلهر، مظلوم زاده، حسين 1393قبول روابط انساني و جامعه (ساعتچي، با معيارهاي قابل

ل شام سيشناروان) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه اختالالت 1396طهراني و اسكندي (

پژوهش  ) در1388داري در نوجوانان بزهكار باالتر بود. هاشمي (اضطراب و افسردگي به طور معني

خود  به اين  نتيجه رسيد كه نوجوانان بزهكار با انواع اختالالت رواني از قبيل اضطراب، افسردگي 

) در پژوهش خود نشان 2004( 3و... مواجه هستند. كارسول، مايوقان، ديويس، داونپورت و گوارد

ود نشان دادند كه نوجوانان بزهكار اختالالتي همچون اضطراب، افسردگي و مصرف مواد از خ
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  دهند.مي

تواند منجر به اختالالت رواني از قبيل اضــطراب، افســردگي،  مشــكالت ناشــي از بزهكاري مي

عالئم جســماني و اختالل در كاركرد اجتماعي چه در زندگي عادي و چه در زندگي شــغلي ايجاد  

 بر عالوه نوجوانان و جوانان بزهكاري پديده). 2016، 1كند (ســاپيوترا، يونيبهند و ســيوكراتول 

 تباهي و ملي هايسرمايه  رفتن هدر به منجر كندمي جامعه متوجه كه ايجانبه همه زيان و ضرر 

 محسـوب  كشـور  هر هايسـرمايه  ترينمهم كه شـود مي جواني اسـتعدادهاي  و انسـاني  نيروهاي

  جوانان سوي  از كشور  بر وارده خسارات  جبران صرف  ساله همه هنگفتي هايهزينه و شوند مي

ــود. ازاينمي هكار بز با  شـ ــي تحليلي        رو  ــوع، هدف از اين پژوهش بررسـ به اهميت موضـ توجه 

اجتماعي و ســالمت رواني نوجوانان بزهكار در   -ي پيشــرفت تحصــيلي، تبار خانوادگي هاويژگي

  استان سيستان و بلوچستان بود.

  روش 

ود. ب پيمايشيتوصيفي از نوع لحاظ روش،  هدف، كاربردي بوده و از از نظرپژوهش حاضر 

ي نوجوانان بزهكار استان سيستان بلوچستان ورودي كانوون ي آماري پژوهش حاضر را كليهجامعه

دانند كه از ميان آنان با تشكيل مي 1397-96اصالح و تربيت استان سيستان و بلوچستان در سال 

ن ن و بلوچستان به عنوانوجوان بزهكار استان سيستا 86گيري دردسترس، تعداد استفاده از روش نمونه

  ها از ابزارهاي زير استفاده گرديد:آوري دادهنمونه انتخاب شدند. راي جمع

اعي از اجتم -براي گردآوري اطالعات راجع به تبار خانوادگياجتماعي: -تبار خانوادگي

ي محقق ساخته شامل سؤاالت: تأهل (مجرد و متأهل)، ساختار خانواده (كوچك و نامهپرسش

، ترتيب تولد، نوع مسكن (اجاره اي، ملكي)، درآمد مادر (خوب، متوسط، ضعيف، ندارد)، 9بزرگ

سواد، زيرديپلم، فوق درآمد پدر (خوب، متوسط، ضعيف، ندارد)، تعداد فرزندان، سواد پدر (بي

                                                           
1  . Saputra, Yunibhand & Sukratul 
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 يي اجتماعي (ضعيف، متوسط)، رابطهسواد، زيرديپلم، فوق ديپلم)، طبقهديپلم)، سواد مادر (بي

ي اعضاي خانواده (خوب، متوسط، ضعيف، بد)، ين (خوب، متوسط، ضعيف، بد)، رابطهوالد

ي والدين (خوب، متوسط، ضعيف، ندارد)، طالق دلبستگي (پدر، مادر، هردو، هيچكدام)، رابطه

(بلي، خيلي)، ازدواج پدر (بلي، خير)، ازدواج مادر (بلي، خير)، فوت پدر (بلي، خير)، فوت مادر 

ازكار افتادگي پدر (بلي، خير)، جرائم كيفري پدر (بلي، خير)، جرائم كيفري مادر (بلي،  (بلي، خير)،

خير)، اعتياد پدر (بلي، خير)، اعتياد مادر (بلي، خير)، تأمين معاش (پدر، مادر، برادر، ديگران)، نگرش 

)، نگرش به ربه خانواده (خوب، متوسط، بد)، نگرش به اجتماع (بلي، خير)، نگرش به معلم (بلي، خي

 دوستان (بلي، خير). 

 1973نامه توسط دراگوتيس و همكارانش در سال اين پرسش): SCL-90سالمت روان (

معرفي شد و بر اساس تجربيات باليني و تحليل هاي روان سنجي، مورد تجديد نظر قرار گرفته و فرم 

كايات جسماني، وسواس بعد مختلف ش 9ماده اين آزمون  90تهيه گرديد. 1976نهايي آن در سال 

و اجبار، حساسيت در روابط متقابل، افسردگي، اضطراب، پرخاشگري، ترس مرضي، افكار 

هاي ارائه شده به هر يك از موارد آزمون در يك گيرد. پاسخپارانوئيدي و روان پريشي را در بر مي

شود. در اين آزمون مشخص مي است،اي از ميزان ناراحتي كه از (هيچ) تا (به شدت) درجه 5مقياس 

 االتؤاند. اين سبندي نشدهگانه دسته 9سؤال اضافي نيز وجود دارد كه تحت هيچ يك از ابعاد  7

ه كنند، بهتر است كهاي كلي آزمون كمك مياز نظر باليني داراي اهميت بوده و به شاخص كه

وند، اما شگذاري نمينمره تجمعي استفاده شوند. اين سئواالت به عنوان يكي از ابعاد آزمون طوربه

گردند. همچنين آزمون مذكور حاالت فرد را از يك هفته به نمرات ضريب كلي ناراحتي اضافه مي

دهد و اين زماني است كه فرد براي جواب دادن به زمان قبل تا زمان حال مورد ارزشيابي قرار مي

 دچار ضايعات عضوي مغز و عقبكند. بديهي است در مورد بيماران سايكوپاتيك، افراد رجوع مي

سئوال آزمون به فرم مخصوص پاسخ  90پس از انتقال  د.هاي ذهني اين آزمون معتبر نخواهد بومانده

االت اضافي آزمون معيار كلي عالئم مرضي ؤگانه و س 9ها و جمع ضرائب ناراحتي هر يك از ابعاد 
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 هايي كه غير از صفرعالئم (پاسخ آمده و با شمارش تعداد پاسخ هاي مثبت دستبه) GSI(يعني 

، PSDI، جمع عالئم مرضي محاسبه شده كه در نتيجه مقدار معيار ضريب ناراحتي، PSTاند) گرفته

 )1386، خزاري، حجازي و افروز (خواهد آمد. در تحقيق رضايي دستبهاست)  GSI(كه حاصل 

 88/0تا  61/0نباخ بين وروش كر و با 91/0تا  62/0ضرايب پايايي با استفاده از روش تصنيف بين 

  .بوده است

شرفت تحصيلي:   ست آمده  دبراي بررسي وضعيت تحصيلي از مقطع تحصيلي و معدل به      پي

  در طول سال استفاده شد.

  نتايج

( ميانگين، انحراف استاندارد، جداول فراواني، درصد، در ادامه نتايج حاصل از آمار توصيفي 

  اجتماعي و سالمت روان -ي پيشرفت تحصيلي، تبار خانوادگيهاويژگي...) هر يك از متغيرهاي 

  گردد:به تفكيك بررسي مي

  .  توزيع فراواني وضعيت تحصيلي در نوجوانان  بزهكار استان سيستان و بلوچستان1جدول 

p  f  وضعيت تحصيلي  

  سوادبي 41 7/47

  ابتدايي 18 9/20

  راهنمايي 22 6/25

  دبيرستان 5 8/5
  

دهد در ارتباط با وضعيت تحصيلي نوجوانان بزهكار، نوجوانان بزهكار نشان مي 1ل نتايج جدو

درصد از اين نوجوانان تحصيالت  8/5وتنها  هستندترين فراواني درصد داراي بيش 7/47سواد با بي

  اند.دبيرستان را طي نموده
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  جوانان  بزهكار . توزيع فراواني علل ترك تحصيل در مقاطع مختلف تحصيلي در نو2جدول 

p  f  سواديعلل ترك تحصيل يا بي  

  انداصالً مدرسه نرفته 41 8/48

  انددستگير شده 10 5/12

  كمك خرج خانواده 14 3/16

  بي عالقگي به ادامه تحصيل 11 1/12

  دوست ناباب 4 4/3

  جدايي والدين 6 7

 طع مختلف تحصيلي دردر ارتباط با توزيع فراواني علل ترك تحصيل درمقا 2نتايج جدول 

اند. اين در درصد از نوجوانان بزهكار اصال مدرسه نرفته 8/48دهد كه نوجوانان بزهكار نشان مي

درصد  مرتبط  3/16ترين فراواني ترك تحصيل در مقاطع مختلف تحصيلي نيز با حاليست كه بيش

ن ان بزهكار استااست با كمك به خرج خانواده به عنوان يكي از علل ترك تحصيل در نوجوان

  سيستان و بلوچستان بوده است.

  اجتماعي نوجوانان بزهكار در استان سيستان و بلوچستان-ي خانوادگيهاويژگي.  توزيع فراواني 3جدول 

اجتماعي -متغيرهاي خانوادگي  f p سطوح متغيرها 

 تأهل
2/94 81 مجرد  

8/5 5 متأهل  

 ساختار خانواده
5/39 34 كوچك  

5/06 52 بزرگ  

 ترتيب تولد

1 11 8/12  

2 20 3/23  

3 24 9/27  

4 15 4/17  

5 12 0/14  

6 2 3/2  
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7 2 3/2  

 مسكن
4/38 33 ملكي  

6/61 53 اجاره اي  

 در آمد مادر

7/4 4 خوب  

2/1 1 متوسط  

3/9 8 ضعيف  

9/84 73 ندارد  

 در آمد پدر

7/4 4 خوب  

1/15 13 متوسط  

0/57 49 ضعيف  

3/23 20 ندارد  

 تعداد فرزندان

2 3 5/3  

3 3 5/3  

4 5 8/5  

5 11 8/12  

6 13 1/15  

7 24 9/27  

8 9 5/10  

9 7 1/8  

10 2 3/2  

11 1 2/1  

14 2 3/2  

15 1 2/1  

16 2 3/2  

20 2 3/2  

22 1 2/1  
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 سواد پدر

سوادبي  4 7/4  

2/1 1 زير ديپلم  

3/9 8 ديپلم  

9/84 73 فوق ديپلم  

 سواد مادر

سوادبي  57 3/66  

7/26 23 زير ديپلم  

7/4 4 ديپلم  

 طبقه اجتماعي
3/9 8 ضعيف  

7/90 78 متوسط  

 رابطه والدين

6/61 53 خوب  

6/25 22 متوسط  

7/4 4 ضعيف  

1/8 7 بد  

 رابطه اعضاي خانواده

4/67 58 خوب  

9/27 24 متوسط  

5/3 3 ضعيف  

2/1 1 بد  

 دلبستگي

6/11 10 پدر  

9/70 61 مادر  

8/12 11 هردو  

7/4 4 هيچ كدام  

 رابطه والدين

4/67 58 خوب  

6/18 16 متوسط  

1/8 7 ضعيف  

8/5 5 ندارد  

1/8 7 بلي طالق  
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9/91 79 خير  

 ازدواج پدر
4/31 27 بلي  

6/68 59 خير  

 ازدواج مادر
8/5 5 بلي  

2/94 81 خير  

 فوت پدر
6/18 16 بلي  

4/81 70 خير  

 فوت مادر
1/8 7 بلي  

9/91 79 خير  

 ازكار افتادگي پدر
1/22 19 بلي  

9/77 47 خير  

 جرائم كيفري پدر
6/25 22 بلي  

4/74 64 خير  

 جرائم كيفري مادر
3/2 2 بلي  

7/97 84 خير  

 اعتياد پدر
6/25 22 بلي  

4/74 64 خير  

 اعتياد مادر
5/3 3 بلي  

5/96 83 خير  

ن معاشتأمي  

7/47 41 پدر  

 7 6 مادر

1/22 19 برادر  

3/23 20 ديگران  

 نگرش به خانواده

 64 55 خوب

6/65 22 متوسط  

5/10 9 بد  
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اجتماعي -ي خانوادگيهاويژگيدر ارتباط با توزيع فراواني متغيرهاي مرتبط با  3نتايج جدول 

درصد از بزهكاران استان  2/94دهد كه نوجوانان بزهكار در استان سيستان و بلوچستان نشان مي

درصد از  5/60رتباط با ساختار خانواده ها كه متأهل هستند. در ادرصد از آن 8/5مجردند در مقابل 

 كنند و از نظر ترتيب تولد نيز نوجواناننوجوانان بزهكار در ساختار خانوادگي بزرگ زندگي مي

 9/27درصد داراي بيشترين فراواني از اين نظر هستند. در  9/27بزهكاري كه فرزند سوم هستند با 

ترين فراواني را شامل نفر است كه اين بيش 7نواده درصد از نوجوانان بزهكار نيز تعداد فرزندان خا

 84/9نمايند. درصد از نوجوانان بزهكار در مسكن استيجاري زندگي مي 6/61شود، از نظر مسكن مي

درصد از پدران 3/23كه درصد از نوجوانان بزهكار مادراني دارند كه هيچ در آمدي ندارند، درحالي

درصد از اين نوجوانان ضعيف گزارش  7/90اند، طبقه اجتماعي آمدي نداشتهاين نوجوانان هيچ در

اند و سواد بودهدرصد از نوجوانان بزهكار داراي پدران بي 3/66شده است. در ارتباط با سواد پدر 

 6/61سواد هستند. بزهكاران رابطه با والدين خود را در درصد از مادران اين نوجوانان بي 4/81

نوجوانان با يكديگر نيز خوب  4/67اند. رابطه اعضاي خانواده نمودهدرصد موارد خوب گزارش 

درصد با مادرشان گزارش  9/70ترين دلبستگي نوجوانان بزهكار در گزارش گرديده است. بيش

اند، اين درصد از نوجوانان بزهكار رابطه والدين خود را خوب گزارش نموده 4/67شده است. 

درصد از پدران  4/31اند. والدين اين نوجوانان طالق گرفتهدرصد از  1/8درحاليست كه تنها 

 نگرش به اجتماع

1/15 13 خوب  

6/25 22 متوسط  

1/58 15 بد  

 نگرش به معلم

 57 49 خوب

7/26 23 متوسط  

3/16 14 بد  

 نگرش به دوستان

7/33 29 خوب  

8/19 17 متوسط  

5/46 40 بد  
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ها به اين امر اقدام درصد از مادران آن 8/5كه تنها اند، درحالينوجوانان بزهكار ازدواج مجدد نموده

درصد از اين نوجوانان  1/8اند و درصد از پدران نوجوانان بزهكار فوت نموده 6/18اند. كرده

درصد  6/25اند، درصد از پدران نوجوانان بزهكار از كار افتاده 1/22اند. داده مادرانشان را از دست

درصد از پدران نوجوانان بزهكار معتاد  6/25اند و از پدران نوجوانان بزهكار جرائم كيفري داشته

 كننده معاش برايترين تأميناند. بيشدرصد از مادران اين نوجوانان اعتياد داشته 5/3اند و بوده

اند. از بين نگرش به دوستان، خانواده، نگرش به درصد پدرانشان بوده 7/47نوجوانان بزهكار با 

 1/58درصد از نوجوانان بزهكار به خانواده خوب و نگرش  64اجتماع و نگرش به معلم، نگرش 

  ها به اجتماع بد بوده است.درصد آن
  سيستان و بلوچستان.  وضعيت سالمت روان نوجوانان بزهكار در استان 4جدول 

  f  p  وضعيت سالمت روان scl90زير مقياسهاي 

  اضطراب

  7/69  60  نيازمند توجه

  58/2  3  نيازمند مداخله باليني

  38/28  33  معمولي

  14/42  49  نيازمند توجه

  44/3  4  نيازمند مداخله باليني

  وسواس

  72/33  29  معمولي

  43  50  نيازمند توجه

  13/8  7  نينيازمند مداخله بالي

  حساسيت

  02/43  37  معمولي

  14/42  49  نيازمند توجه

  0  0  نيازمند مداخله باليني

  شكايت جسماني

  32/10  12  معمولي

  2/60  70  نيازمند توجه

  44/3  4  نيازمند مداخله باليني

  32/53  62  معمولي  پريشيروان
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  92/18  22  نيازمند توجه

  72/1  2  نيازمند مداخله باليني

  ءظنسو

  72/35  31  معمولي

  8/40  48  نيازمند توجه

  13/8  7  نيازمند مداخله باليني

  افسردگي

  96/30  36  معمولي

  84/37  44  نيازمند توجه

  16/5  6  نيازمند مداخله باليني

  ترس

  78/62  73  معمولي

  18/11  13  نيازمند توجه

  0  0  نيازمند مداخله باليني

دهد با توجه به  عيت ســالمت روان نوجوانان بزهكار نشــان مي در ارتباط با وضــ 4نتايج جدول 

خاشگري  درصد از نوجوانان بزهكار در مقياس پر 58/2نامه تحقيق، خط برش تعيين شده در پرسش

ــتند.  ــطراب به مداخله    44/3نيازمند مداخله باليني هس ــد از نوجوانان بزهكار نيز در مقياس اض درص

درصــد از نوجوانان بزهكار در مقياس وســواس نياز به    13/8ســت كه باليني نياز دارند. اين درحالي

ــيت         ــاسـ ــتند. در مقياس          14/42مداخله باليني دارند، در مقياس حسـ از نوجوانان نيازمند توجه هسـ

درصد   72/1پريشي  درصد نيازمند مداخله باليني هستند. در مقياس روان   44/3شكايت جسماني نيز   

مداخله        به  نان بزهكار  باليني در                  از نوجوا مداخله  به  ياز  كه ن ند؛ اين درحاليســـت  ياز دار باليني ن

 18/11درصــد اســت. در مقياس ترس نيز  16/5و 13/8هاي ســوءظن و افســردگي به ترتيب مقياس

اسيت،   هاي حس جز مقياستوان گفت بهطور كلي ميدرصد از اين نوجوانان نيازمند توجه هستند. به  

ــي و ترس كه اكثرا اف روان ــاير مقياسپريشـ ر  هاي ديگر اكثراد در حالت معمولي قرار دارند، در سـ

  افراد نيازمند توجه هستند.

  گيريبحث و نتيجه
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و  اجتماعي -ي پيشرفت تحصيلي، تبار خانوادگي هاويژگيبررسي هدف پژوهش حاضر 

داد  ي اول پژوهش نشاناستان سيستان و بلوچستان بود. يافتهسالمت روان در نوجوانان بزهكار 

ت خود تر آنان تحصيالتر از حد معمول قرار دارد  و بيشوضعيت تحصيلي نوجوانان بزهكار پايين

الديني و )، شمس1396مشكاتي و همكاران(هاي كنند، كه با يافتهرا به علل مختلف ترك مي

ر ي حاضهمسو است. در تبيين يافته )2011) و مانياداكي و كاكويروس (1395منصوري و باقري (

مي توان اينگونه بيان كرد كه بدون شك مشكالت خانوادگي، سطح سواد والدين و عدم نظارت بر 

دهد ي آنان را به تحصيل در مدرسه كاهش مياي عالقهوضعيت تحصيلي نوجوانان به طور فزاينده

 ). از سوي1396كند (مشكاني و همكاران، تر ميو گرايش آنان را به سمت همساالن بزهكار بيش

اي دارد، يادگيري است. هر عاملي كه روي هايي كه در روان شناسي اهميت ويژهيكي از زمينه ديگر

ياديگري اثر مثبت يا منفي داشته باشد بر كل سيستم فرد تأثير خواهد گذاشت. يكي از مواردي كه 

اني كه آموزدانشگذارد، اختالالت يادگيري است. بر  فرآيند يادگيري و شخصيت فرد تأثير مي

تري براي يادگيري خواندن و مداوم با احساس شكست نااميدي و ناكامي مواجه هستند رغبت كم

اليان اندكه تعداد افرادي كه در بين مبتدهند، گروهي از محققان به اين نتيجه رسيدهنوشتن نشان مي

تر است ي بيششوند در مقايسه با بزهكاران عادهاي يادگيري به بزهكاري كشيده ميبه ناتواني

شود. از ). كه اين امر منجر به گرايش به سمت همساالن بزهكار مي1389و همكاران،  (فتحي اقدم

ها ابتدايي و سوي ديگر اكثريت نوجوانان بزهكار سابقه ترك تحصيل داشته و ميزان تحصيالت آن

عملي  ارتكاب تواند مبين رابطه معكوس بين سطح تحصيالت و كاهشراهنمايي بود. اين امر مي

  تواند فرد را در انتخاب راه درست ياري دهد. خالف باشد؛ چرا كه داشتن علم و اطالعات كافي مي

 اجتماعي نوجوانان بزهكار در-ي دوم پژوهش نشان داد كه بين وضعيت تبار خانوادگييافته

  ت.پرداخته شده اس هامؤلفهسطح نامطلوب قرار دارد. كه در زير به تبيين هريك از 

درصد از نوجوانان  2/94در خصوص وضعيت تأهل نوجوانان بزهكار نتايج نشان داد كه  -1

درصد متأهل هستند. دلبستگي با افراد و نهادهاي اجتماعي، يكي از  8/5مجردند در مقابل 
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 دهد. ضعف چنين پيوندهاييهايي است كه فرد خود را از طريق آن با جامعه پيوند ميشيوه

رفتاري آزاد بداند، براي مثال؛ يك فرد كه فرد خود را در ارتكاب كجشود موجب مي

 كه به مصرف مواد مخدر دستتر امكان دارد كه دزدي يا خودكشي كند، يا اينمجرد بيش

ب تري دارد كه مرتككه فرد متأهل به دليل پيوندهاي اجتماعي احتمال كمبزند؛ درحالي

  رفتاري شود. كج

درصد از نوجوانان بزهكار در ساختار خانوادگي بزرگ  5/60ار خانواده در ارتباط با ساخت-2

ترين فراواني را درصد بيش 9/27نفره با  7كنند. از نظر تعداد فرزندان خانواده زندگي مي

ه در كاند و اينتري مواجههاي پرجمعيت با مشكالت اقتصادي بيششود. خانوادهشامل مي

حساس اي كه ايابد، به گونهبر فرزندان رفته رفته كاهش مي ها نظارت والديناين خانواده

گيرد و اين خود زمينه را براي ارتكاب رفتارهاي كمبود و ناكامي در فرزندان شكل مي

تر فرصت آورد. در خانواده هاي پرجمعيت نيز نوجوانان كمها فراهم ميبزهكارانه را در آن

اد هاي گسترده شامل تعدوچستان هنوز هم خانوادهابراز وجود دارند. در استان سيستان و بل

ري تزيادي از افراد است. در اين نوع شرايط معموالً مادربزرگ و پدربزرگ از سلطه بيش

نمايند. تعدد زوجات و زندگي همسران با برخوردار هستند و با خانواده اصلي زندگي مي

اد و شده و تعداد فرزندان زي ساز بالتكليفي عاطفي در خانوادهتواند زمينهيكديگر مي

  نمايد. نابساماني تربيتي در اين شرايط گاه ايجاد آسيب مي

ترين درصد داراي بيش 9/27از نظر ترتيب تولد نيز نوجوان بزهكار كه فرزند سوم هستند با  -3

فراواني از اين نظر هستند. فرزند وسطي يا مياني با بچه اول رقابت دارد و اين كشمكش 

ن گذارد. فرزندان مياني معموالً در سنيها تأثير ميبين دو بچه بر زندگي آتي آن رقابتي

كنند. فرزندان اول اغلب به سوي گذشته تر از فرزند اول صحبت كردن را آغاز ميپائين

-گرايش دارند و نسبت به آينده بدبين هستند و عالقه عجيبي به نظم و اقتدار دارند، درحالي
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- ب ميطلطلب و جاهتر هستند و احتماالً رقابتدرباره آينده خوشبين كه فرزندان مياني

قاد اعت اند كه فريب خوردهانصافي زندگي و احساس اينها ممكن است به بيشوند. آن

  هاي ديگر ايجاد مشكل كنند.براي بچه توانندو مي بپذيرند من ضعيف را كنند. پيدا

درصد از نوجوانان بزهكار در مسكن  6/61داد  در خصوص وضعيت اقتصادي، نتايج نشان  -4

مادراني دارند كه هيچ درآمدي ندارند  بزهكاران گروه نمونه، نمايند،استيجاري زندگي مي

اند. عدم درصد پدرانشان بوده 7/47كننده معاش براي نوجوانان بزهكار با ترين تأمينو بيش

نيازهاي طبيعي و ضروري مانند فراهم  گويي بهها و ناتواني در پاسخبضاعت مالي خانواده

ساختن امكان ادامه تحصيل در مقطع متوسطه، تأمين پوشاك مناسب، متنوع و متناسب با 

زدگي، افسردگي و انزوا طلبي در فرزندان را فراهم سليقه و روحيه آنان، زمينه بروز دل 

هاي ناشي از مشكالت شود تا اين افراد براي التيام ناراحتيسازد. اين امر موجب ميمي

خود از طريق مستقيم و يا غير مستقيم به اقداماتي دست بزنند و خود در صدد حل مشكل 

به اعمال  ها دستخويش برآيند. در نتيجه بسياري از اين افراد براي رهايي از بند گرفتاري

منطقه  ها به عنوانكه اين استان مدت). با توجه به اين1389زنند (فوالدي، ناشايست مي

دليل هاي آموزش و محيط زندگي كودكان و نوجوانان بهمحروم شناخته شده و زمينه

وجود مسائل مختلف از جمله اعتياد والدين، فقر و وجود تعداد باالي زنان سرپرست خانوار 

شته هايي قرار داطبيعي است كه در معرض چنين آسيبدچار مشكالت بسيارشده است، 

  باشد. 

درصد از نوجوانان بزهكار داراي  3/66صيالت والدين، نتيجه نشان داد كه در خصوص تح -5

- سواد هستند. اكثر پژوهشدرصد از مادران اين نوجوانان بي 4/81اند و سواد بودهپدران بي

  ها اين نكته را نشان دادند كه والدين نوجوانان بزهكار از نظر تحصيالت نسبت به گروه

  ). 1393ار دارند (مشكاني، تري قرسطح پايين در عادي
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درصد از اين نوجوانان از طبقه اجتماعي  7/90از نظر سطح طبقه اجتماعي نتيجه نشان داد كه  -6

ضعيف جامعه هستند. از ديگر عواملي كه موجب سوق يافتن جوانان به سوي انحرافات 

هاي بهاي ناشي از آسيها و تبعيضاجتماعي است پايين بودن سطح طبقات و محدوديت

هاست. اجتماعي است. از عوامل مهم پيدايش بزهكاري سطح و طبقه اجتماعي خانواده

ازل سطح پايين و ن ، سوادي و يا كم سوادي اعضاء خانواده)كه سطح تحصيالت ( بيچنان

منزلت اجتماعي خانواده، ناآگاهي اعضاي خانواده به ويژه والدين از مسائل تربيتي، اخالقي 

ذهبي، عدم همنوايي خانواده با هنجارهاي رسمي و حتي غير رسمي جامعه، هاي مو آموزه

يي هاهمؤلفهنجار شكني اعضاي خانواده و اشتهار به اين مسأله و مسائل ديگر از اين دست، 

هاي رواني و روحي بر فرزندان هستند كه در قالب فقر فرهنگي خانواده در ايجاد شوك

كند. ارتكاب انواع جرائم آنان را دوچندان مي نوجوان و جوان مؤثر است و انگيزه

  ). 1389(فوالدي، 

درصد رابطه بين والدين  4/67در خصوص روابط اعضاي خانواده نتايج نشان داد كه  -7

درصد خوب بوده است  6/61اند، ارتباط با والدين نوجوانان بزهكار را خوب گزارش كرده

ز اند. جو عاطفي خانواده يكي انشان داشتهترين دلبستگي را با مادرادرصد بيش 9/70و 

عوامل خانوادگي است كه در بزهكاري مورد توجه قرار گرفته است. خانواده نخستين 

 حيطدهد. اين ممحيط اجتماعي است كه كودك را تحت سرپرستي و مراقبت خود قرار مي

ه از كآن دارد و كودك پيش از تأثيرهاي ديگر در رشد و تكامل فرد تر از محيطبيش

هاي مختلف نشان پژوهشدهد. اوضاع اجتماعي خارجي متأثر سازد تحت تأثير قرار مي

ننده و تر طردكوالدين افراد بزهكار در قياس با والدين افراد غيربزهكار بيش اند كهداده

پدران در صورت رخداد اشتباهي از جانب پسران  ها در اين خانواده ، هستند محبتكم

 تر ظالمانه و توأم باها با پسران خود بيشرابطه آن دهندمي را مورد استهزاء قرار هاخود آن

   .استغفلت 
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درصد از والدين اين نوجوانان طالق  1/8از نظر وضيت تأهل والدين نتايج نشان داد كه  -8

درصد  8/5كه تنها اند، درحاليدرصد از پدران آنان ازدواج مجدد نموده 4/31اند، گرفته

درصد از پدران نوجوانان بزهكار فوت  6/18اند. ها به اين امر مبادرت نمودهز مادران آنا

اند. خانواده هاي با درصد از اين نوجوانان مادرانشان را از دست داده 1/8اند، نموده

هاي والدين و عوامل تعارضات و اختالفات والدين، طالق، ناامني، عواطف سرد ، بي مهري

ل روابط سالم درون خانواده است نوجوانان را به سوي بزهكاري سوق بسياري كه مخ

نچه تري دارند. چناپذيري بيشدهد. در خانواده با عملكرد (مطلوب) نوجوانان مسئوليتمي

هاي پذيرنده و حمايت كننده، فرزندان خود را تشويق كنند، خانوادهاشاره مي 1نالر و كاالن

 هايي كودك و نوجواند را تجربه كنند، در چنين خانوادهها و نظرات خوكنند تا راهمي

  پذيرتر است. كند و خالق و مسئوليتتر احساس امنيت ميبيش

درصد مادران مجرم  3/2درصد پدران نوجوانان بزهكار و  6/25در ارتباط با جرائم كيفري،  -9

والدين وجود داشته  اند كه اين نشان دهنده آن است كه در اين گروه اقدام به جرم دربوده

است. در ارتباط مجرميت والدين و بزهكاري، والدين بسيار تأثير گذارند؛ چرا كه والدين 

اي هدهند. كودكان نگرشاولين كساني هستند كه شخصيت فرزندان خود را شكل مي

آموزند و چنانچه يكي از والدين آلودگي داشته باشد، فرزندان اجتماعي را از خانواده مي

ها بيش از هر كس ديگري در معرض خطر آلودگي قرار خواهند گرفت (شامبياتي، آن

). آمارها نشان دهنده اين امر است كه معموالً كودكان بزهكار داراي والديني مجرم 1375

و سابقه دار هستند. مطالعات طولي انجام شده در دانشگاه كمبريج و پستيبورگ، گوياي 

ادر، برادر يا خواهري كه رفتار بزهكارانه دارند، يك پدر، م داشتناين مطلب است كه 

  عامل خطر مهم در بزهكاري كودكان پسر است. 

                                                           

1. Nolier & callan 
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درصد از مادران  5/3درصد پدران نوجوانان بزهكار و  6/25در ارتباط با اعتياد والدين،  -10

به فساد  رهايي كه بر اثر اعتياد به الكل يا مواد مخداند. خانوادهاين نوجوانان اعتياد داشته

ي آنان هايژگيو، بلكه رفتار و كنند كودكان سالمي تربيت توانندكشانيده شده، نه تنها نمي

- تواند الگويي براي كشاندن فرزندان به سوي انحرافات گوناگون باشد. كودكان نگرشمي

كه يكي از والدين بزهكار باشند، فرزندان آموزند و چنانهاي اجتماعي را از خانواده مي

نان بيش از هر كس در معرض خطر آلودگي قرار خواهند گرفت. نتايج تحقيقات نشان آ

مي دهند كه بسياري از معتادان در خانواده افراد معتاد، از قبيل پدر، مادر، پدربزرگ و غيره 

  اند.بوده

درصد خوب بوده اما  7/33در خصوص نگرش نوجوانان به دوستان نتايج نشان داد كه  -11

 1/58درصد خوب بوده اما  1/15بد بوده است، نگرش نوجوان به اجتماع  درصد 5/46

درصد بد بوده است. با توجه به نتايج نگرش گروه نمونه به دوستان و اجتماع ، چگونگي 

برخورد دوستان، افراد فاميل و همسايگان با فرد بزهكار، در نوع نگاه متقابل وي با ديگران 

برخوردها قهرآميز و به صورت طرد فرد از محيط اجتماعي  سزايي دارد. اگر اينتأثير به

يابد. اين نوع برخورد همواره بعنوان هزينه تري ميباشد، جدايي وي از جامعه سرعت بيش

ارتكاب هر جرمي مد نظر است. عالوه بر اين، افرادي كه داراي منزلت و پايگاه اجتماعي 

ي و مشاغل پائين خود يا والدين شان پائيني هستند و از نقص عضو، بيماري جسمي، روح

مهري قرار گرفته و ناخواسته طرد مي شوند. رنج مي برند، نيز از سوي افراد جامعه مورد بي

ها هريماين گونه افراد براي جبران اين نوع كمبودها و شايد هم براي رهايي از اين گونه بي

  ). 1376زنند (عبدي، ي ميو معضالت دست به ارتكاب جرائم و انواع انحرافات اجتماع

درصد  64درصد بد بوده اما  5/10از نظر نگرش نوجوان به خانواده نتايج نشان داد كه   -12

درصد خوب بوده  57درصد بد بوده، اما  3/16خوب بوده است، نگرش نوجوان به معلم 

ودند، م باست. با توجه به ميزان درصدي كه اين نوجوانان داراي نگرش بد به خانواده و معل
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هاي اجتماعي يكي از جدا شدن نوجوان از خانواده و ملحق شدن به اجتماع و گروه

ي دوره نوجواني است. نوجوان به دليل كسب استقالل و به دست آوردن آزادي هاويژگي

عمل در كارها و رفتار و كردار خود مي خواهد از خانواده جدا شود و به اين سبب زمينه 

گيرد. يكي از عوامل مهم انحراف هاي نوجوانان ان ناباب شكل ميهاي پيدا كردن دوست

پيدا نمودن دوستان ناباب و فاسد است كه زمينه انجام اعمال بزهكارانه را در آنان تقويت 

). حضور در مدرسه و ادامه تحصيالت حائز اهميت 1389كند (يحيي زاده، رحيمي، مي

گوي ها پاسخني با اولياي مدرسه و همكالسيبسياري در رشد نوجوانان است. ارتباط نوجوا

يابي به استقالل و كسب هويت اجتماعي و بسياري از وظايف رشدي اوست و براي دست

هاي اول نوجواني در دوره فاصله فكري و فرهنگي نوجوان نيز حائز اهميت است در سال

ز هويت شغلي نيكنند از نظر گرفتن از خانواده، مدرسه و دوستان اين فاصله را پر مي

  ها و دوستان نقش مهمي دارد.كالسيهاي مدرسه و تبادل اطالعات با همآموزش

يت، هاي حساسجز مقياسدر سالمت روان نوجوانان بزهكار بهي سوم پژوهش نشان داد كه يافته

افراد ر هاي ديگر اكثپريشي و ترس كه اكثرا افراد در حالت معمولي قرار دارند، در ساير مقياسروان

درصد از افراد نمونه نيازمند توجه هستند. همچنين مقياس  70طوري كه حدود نيازمند توجه هستند. به

ترين هاي سالمت رواني كمدرصد در رتبه دوم قرار دارد. در ميان مقياس 2/60شكايت جسماني با 

هاي سالمت ياسدرصد است. همچنين در بين تمام مق 8/11نياز به توجه متعلق به مقياس ترس با 

ري تپريشي به نسبت در شرايط معموليروان نوجوانان بزهكار، مقياس ترس و بعد از آن مقياس روان

درصد داراي  13/8هاي سالمت رواني، مقياس وسواس و سوءظن هر دو با قرار دارند. در بين مقياس

هاي حساسيت ياسيز متعلق به مقترين مداخله باليني نكمترين نيازمندي به مداخله باليني هستند. بيش

)، هاشمي 1396قريشي، كلهر، مظلوم زاده، حسين طهراني و اسكندري (هاي كه با يافتهو ترس است. 

ي همسو است. در تبيين يافته )2004) و كارسول، مايوقان، ديويس، داونپورت و گوارد (1388(

گيرند، قرار مي اختالالت روانياالي افرادي كه در سطح بگونه استدالل كرد كه توان اينحاضر مي
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از نظر هيجاني نااستوار و مستعد ناامني، اضطراب، احساس گناه، نگراني و نوسان خلق و خشونت 

تواند در بروز رفتارهاي ) كه اين امر مي1392(حسيني دولت آبادي، سعادت و قاسمي جوبنه،  هستند

ختي در بروز بزهكاري شنارواناختالالت  ) درخصوص2004گيلبرت ( بزهكارانه نقش داشته باشد.

ين شود. وي همچننشان داد كه اختالالت خلقي موجب بروز برخي رفتارهاي بزهكارانه در افراد مي

ر به سمت ها را بيشتاشاره دارد كه اختالالت اضطرابي نيز با ايجاد تنش در زندگي افراد بزهكار، آن

ي گونه بيان كرد كه شايد دليل بزهكارتوان اينديگر مياز سوي  دهد.رفتارهاي بزهكارانه سوق مي

نوجوانان ناشي از عدم ارضاي صحيح و به موقع نيازهاي رواني نوجوان توسط خانواده باشد. از 

ي جائي كه خانواده نتوانسته بستر مناسب رشد صحيح و تكامل را براي نوجوان ايجاد نمايد، زمينهآن

او فراهم نموده است. در بررسي آسيب شناسي شخصيتي نوجوانان  انحطاط و اعمال خالف را براي

) مشخص شد ابعاد شخصيت ضداجتماعي و عدم نظم عاطفي احساسي در 2005توسط وبستن (

  نوجوانان بزهكار بارزتر است. 

صيلي با    شنا روانبا توجه به نتايج اين پژوهش، اختالالت  ضعيت تح ختي، عوامل خانوادگي، و

باط اســت. ضــمن توجه به  اين عوامل و همچنين، عملكرد نوجوانان در مدرســه،   بزهكاري در ارت

ها در اين خصوص در بروز رفتار مجرمانه در نوجوانان   ها و آموزش خانوادهيابي آني دوست نحوه

توان از بروز رفتارهاي بزهكارانه كاســـته شـــود، همچنين و انجام مداخالت مناســـب  در جهت  مي

صالح اين رفتارها  صيه مي  ا هاي اين پژوهش، تعداد محدود نوجوانان  گردد. از جمله محدوديتتو

ــتان ســيســتان و بلوچســتان بود كه تعميم   را  با احتياط   پذيري نتايجمقيم كانون اصــالح و تربيت اس

  تواند بسازد.رو ميروبه

  منابع

ي تحليل تأثير ابعاد بررس ).1386(؛ خزاري، سيدكمال، حجازي، الهه و افروز، غالمعلي.رضايي، سعيد

، روان شناسي كاربردي .ويژگيهاي شخصي ،شناختي در بوجود آمدن بزهكاري اجتماعي، خانوادگي ،

1)3 ،(14-7.  
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An investigation of the characteristics of academic 
achievement, family-social pedigree and mental health in 

delinquent teenagers  

F. Karbalai1, Gh. A. Afrooz2 & M. Raghibi3 

 
Abstract 

Juvenile delinquency is one of the most complicated social issues that has 
entangled public opinion. The present study was conducted to investigate the 
characteristics of academic achievement, family-social pedigree and mental health 
in delinquent teenagers in Sistan and Baluchestan Province. The research method 
was descriptive-survey. The population included all the delinquent teenagers at the 
rehabilitation center of Sistan and Baluchestan during 2015-2016. From among 
them, using availability sampling, 86 delinquent teenagers were selected. In addition 
to identifying their current level of education and their grade point average, a 
researcher-made questionnaire on their family traits and the SCL-90-R mental health 
questionnaire were employed. The findings showed that delinquent teenagers were 
the third child of the family in terms of family descent and had a large family 
structure, social status, economic background, parents with low education and a large 
number of family members. In the area of academic achievement, the majority of 
juvenile offenders were illiterate and few of them held primary or secondary 
education. The most frequent reason for the status of these teenagers was that they 
were helping the family and their attitude toward the community was bad. These 
teenagers needed attention and clinical intervention in mental health, and they also 
needed clinical intervention at the scale of suspicion, depression, and fear. With the 
scientific identification of these characteristics, it is clear that appropriate programs 
for preventing the delinquency of juvenile delinquents in the formulation of 
educational programs and their career and academic guidance are significant. 

Keywords: Academic achievement, family-social pedigree, delinquent teenagers, 
mental health 
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