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مقاله پژوهشی اصیل

پسر  فرزند پروري خانواده، عزت نفس و سالمت عمومي نوجوانان هاي سبكمقايسه 
 بزهكار و عادي در كرمانشاه

 عليرضا شكربيگي
 عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور اسالم آباد غرب

0Fپريسا ياسمي نژاد

1 
 دانشگاه پيام نور اسالم آباد غربمدرس 

  29/4/91 پذيرش مقاله:         19/12/90دريافت مقاله: 
ده  چكي

فرزند پروري خانواده، عزت نفس و سالمت  هاي سبك: پژوهش حاضر با هدف مقايسه هدف
كرمانشاه پسر عادي در  نوجوانان كليهشامل  آماريعمومي در نوجوانان پسر بزهكار و عادي انجام شد. جامعه 

 و همچنين بزهكار كانون اصالح و تربيت كرمانشاه بود.
نفر بود كه با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار  120: نمونه پژوهش شامل روش

فرزند پروري بامريند، عزت نفس آيزنك و سالمت  هاي سبكهاي پژوهش شامل پرسشنامه هاي 
 ) استفاده شدMANOVAاز تحليل واريانس چند متغيره( ها ادهد) بود. جهت تجزيه و تحليل GHQعمومي(

فرزند پروري  هاي سبك: نتايج نشان داد كه بين و جوانان بزهكار و عادي از نظر ها يافته
زورگويانه و مقتدرانه تفاوت معني داري وجود دارد. بدين معني كه نوجوانان بزهكار بيشتر متعلق به خانواده 

ي بدست آمد و ردا نين بين عزت نفس نوجوانان بزهكار و عادي تفاوت معنيهاي زورگو بودند. همچ
 داشتند. تري پايينبزهكاران به طور معني داري عزت نفس 

حاكي از آن بود كه  بين سالمت عمومي نوجوانان عادي و بزهكار تفاوت  ها يافته: گيري نتيجه
متغير هاي خانواده، سبك فرزند پروري و همچنين عزت نفس  واهميت نقش ها يافتهمعني داري بدست آمد. 

 .سازد ميرا در بزهكاري خاطر نشان 
ژه  دي هايوا  فرزند پروري، عزت نفس، سالمت عمومي و بزهكاران هاي سبك: كلي

  

                                                            
1 .Email: pyasemi@yahoo.com  
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 مقدمه
. ورود به اين مرحله نوجوان آيد ميدوران زندگي هر فرد به شمار  ترين بحرانيدوران نوجواني يكي 

. حال اگر عوامل موثر بر شخصيت شكل يافته به گونه اي سازد ميرا با مشكالت فراواني دست به گريبان 
باشد كه هويت يابي او را ياري دهد مسايل حاد بروز نخواهد كرد. اما اگر اين عوامل بحران را تشديد نمايد 

اري و يا بزهكاري رانده خواهد شد. بزهكاري نوجوانان پديده نوجوان مستعد و آسيب پذير به سوي ناهنج
اجتماعي جهاني است. گرچه جوامع گوناگون برحسب وضعيت اقتصادي و اجتماعي خود با انواع متفاوتي از آن 

كه اعمالي خالف  شود ميروبرو هستند. در همه جوامع انساني اصطالح بزهكار در مورد افرادي به كار برده 
. باتوجه به اينكه اين احكام در جوامع گوناگون متفاوت است دهند ميموازين مذهبي آن جامعه انجام قانون يا 

ما بزهكاري به كل  دركشورفرد متخلف در يك جامعه ممكن است در جامعه اي ديگر از تخلف بري باشد. 
راي مجازات كه در صورت ارتكاب، به موجب قصاص، ديات، حدود و تعزيرات دا شود ميجرايمي گفته 

1Fهستند(پيكا

 ).1370، ترجمه نجفي، 1
و  ارزشمندترين، ترين مهم، خانواده اجتماعيها و مؤسسات  نهادها، سازمان تمامي بيندر 

به شمار  اجتماعيواحد  فراگيرترينمثل و  توليدواحد  ترين طبيعيها را داراست. خانواده  نقش ترين اثربخش
 سوياست. افراد از  اجتماعيو  تربيتي اهميت داراي. خانواده گيرد ميجامعه را دربر  اعضايهمه  زيرا؛ آيد مي

نهاد  كهرو  و از آن يابد ميو قوام  هستيافراد،  تشكلاز  نيزو جامعه  نهند مي هستيخانواده گام به عرصه 
هر جامعه به  اصلي هاينهادعمده و  اركاناست از  اجتماعي نهادهاي سايرو معبر  انساني نيرويخانواده مولد 

 ).1381، نژاد نوابي( رود ميشمار 
 پيوندهايشالوده استوار  نيز، و اجتماعي هاي ارزشها و  حفظ هنجارها، سنت اصلي كانونخانواده 

پرورش  براي مكانيو  انسانيدر جهت بروز و ظهور عواطف  كانوني، و خويشاونديو روابط  اجتماعي
. گيرد ميصورت  اي مراوده الگوهاي طريقآن از  عملكرد كهاست  نظامياست. خانواده  كودك اجتماعي
نفر چه طور و چه وقت و  يك اينكهبر  مبني آورند ميرا به وجود  الگوهايي، تكراري هاي كنش ميان يامراودت 

 كه دهد مي تشكيلرا  مكمليتوقعات  نامرئي تارهاي، اي مراوده الگوهاي همين. كندرابطه برقرار  كسيبا چه 
2Fمينوچينخانواده است. ( شرايطاز اوضاع و  بسياريدهنده  نظم

 قديم بسيار هاي زماناز  جواني). دورة 1974، 2
 حايزدوران  اينو نقش خانواده در  رفته ميانسان به شمار  زندگي هاي دوران ترين مهماز  يكي كنونتا 

اختالالت  سازي زمينه براي اصلي خطرآفرينعامل  تواند مي خانوادگيسالم  عملكرداست. فقدان  اهميت
) و 1376، سعادتمند (هايي پژوهشفرزندان باشد. در همين راستا  عموميسالمت  براي جدي تهديديو  رواني

وجود  معناداريفرزندان رابطه  عموميخانواده و سالمت  كارايي بين كه) نشان داده است 1381( زاده مشهدي
 و اضطراب فرزندان مؤثر باشد. افسردگيبر  تواند مي والدين عموميمت خانواده و سال كاراييدارد و 

                                                            
1.picka 
2. Minuchin 
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3Fبر شي

با  مقايسهنوجوانان افسرده در  هاي خانواده كهاند  نشان داده نيز) 2001(همكارانو  1
، به نقل از 1998(كاربالو. كنند ميناسالم را تجربه  عملكردو  كارايياز  باالييسطح  كنترلگروه  هاي خانواده
خانواده با بهداشت  اعضاي درونيخانواده و روابط  شكل بين كهبرد  پيخود  هاي بررسي) در 1381، صيادي

4Fوجود دارد. گاتز و گاتمن معنادارينوجوانان رابطه  رواني

: رسيدند نتيجه اينخود به  تحقيقات) در 1993( 2
 برند مي كاربه  اي خصمانه هاي شيوهخود  هاي تعارضحل  برايناسالم دارند و  عملكردو  كارايي كه والديني

 اجتماعيضد  رفتارهاي، اضطراب و افسردگي هاي نشانه داراياز نظر معلمانشان  كهدارند  فرزنداني
 .)1380 ،برجعلي(به نقل از باشند مي

جو عاطفي خانواده يكي از عوامل خانوادگي است كه در بزهكاري مورد توجه قرار گرفته است. 
. اين محيط دهد ميخانواده نخستين محيط اجتماعي است كه كودك را تحت سرپرستي و مراقبت خود قرار 

اعي خارج متاثر ديگر در رشد و تكامل فرد تاثير دارد و كودك پيش از آنكه از اوضاع اجتم هاي محيطبيش از 
5F). ماسن1364(قائمي، دهد ميسازد تحت تاثير قرار 

) كمبود هاي 1376؛ ترجمه ياسايي، 1984و همكاران( 3
) در بررسي 1389. يحيي زاده و رحيمي(داند ميعاطفي و تربيتي را از جمله عوامل مهم در بروز بزهكاري 

شهر سنندج دريافتند كه بين پايگاه هاي  عوامل موثر بر سرقت نوجوانان بزهكار كانون اصالح و تربيت
گروهي، ساختار خانواده و بر چسب منفي با سرقت در بين دو گروه نوجوان  هاي حمايتاجتماعي و اقتصادي، 

 بزهكار و عادي تفاوت معني داري وجود دارد.
6Fوست و فارينگتون

يا مورد بيرحمي والدين واقع شده بودند و  كه كودكاني) دريافتند كه 1973(4
داري والدين سهل انگار و غفلت كننده و خشن فاقد تعامل با كودكان خود بودند بيشتر به سوي بزهكاري 

7Fراتر و چاپمن. اند شده كشيده

 وجودآمدنموجب به  كودكي دورانتجارب تلخ زندگي در  دريافتندكه) نيز 1989(5
8Fكالرك و فريدمن(به نقل از  شود ميبزهكارانه در افراد  رفتارهايمشكالت رفتاري و 

6 ،1987.( 
9Fباندورا و والتز

10F؛ به نقل از ماسن و كانگر1959(7

) نشان دادند كه والدين افراد بزهكار در 1974، 8
طرد كننده و كم محبت بودند. همچنين اين گونه پدران در صورت  تر بيشقياس با والدين افراد غير بزهكار 

با پسران خود بيشتر ظالمانه  ها آنرا مورد استهزا قرار داده و رابطه  ها آنرخداد اشتباهي از جانب پسران خود 
 و توام با غفلت بوده است.

                                                            
1. Sheeber 
2.Gatz & Guttman 
3.Mussen 
4.west & farington 
5.Chapman & Rutter 
6. Clark & Fridman 
7.Bandura & Walters 
8. Mussen & Conger 
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) نيز در مطالعه خود دريافت روابط خانوادگي نوجوانان بزهكار در مقايسه با افراد غير 1371احدي(
نسبت به هم كم  ها آنام بزهكار در حد متعارف نبوده است، به اين معني كه سازش والدين با يكديگر و احتر

 تفاهم و همفكري وجود نداشته است. ها آنبوده است و بين 
11Fجنيفر و پاترسون

) در بررسي نوع خانواده و رابطه آن با بزهكاري پي بردند كه بهترين پيش 2006(1
اين رابطه با والدين خود بوده است. بدين معني كه بد بودن  ها آنبيني كننده بزهكاري نوجوانان كيفيت رابطه 

 بوده است. ها آنمسبب بزهكاري 
12Fايلينگورث

 هايي خانوادهكه بزهكاران بيشتر به  دارد مي)بيان 1974) و ماسن وهمكاران(1986(2
با جمعيت زياد  هايي خانوادهپايين بوده است در چنين  ها آنتعلق دارند كه وضعيت اجتماعي و اقتصادي 

) نيز در مطالعه خود نشان داد كه نوجوانان بزهكار 1377ورعبديان(استانداردهاي تحصيلي پايين بيشتر است. پ
 اكثر متعلق به خانواده هاي از هم گسيخته ناسامان و فقير بود ه اند. 

در كانوان اصالح و  1352تا  1348) در بررسي پرونده هاي اطفال از سال 1359غفوري غروي(
. اند گسستهاطفال مورد بررسي متعلق به خانواده هاي  درصد 50تا  40تربيت پرداختند نتايج نشان داد حدود 

بنا به گزارش مربيان، معاونان و مديران مدرسه  اني كهدانش آموز 2652) در بررسي 1370احدي و محسني(
دزدي، همجنس بازي و اعتياد و ساير اختالالت رفتاري را مرتكب شده بودند پرداختند  هاي تخلفكه يكي از 

گزارش دادند كه در  ها آنز عادي همان مدارس به عنوان شاهد مورد مقايسه قرار دارند. دانش آمو 881و با 
آمد پدر، مهاجرت، به بطالت گذارندن اوقات فراغت، وضعيت دوستان و ازدواج مجدد پدر بر بزهكاري دانش 

نش آموران آموزان تاثير گذاشته است اما تحصيالت پدر، سن مادر و محل سكونت ارتباطي با بزهكاري دا
 ).1371نداشته است(احدي، 

) در بررسي سنجش تاثير عوامل دروني و بيروني خانواده بر بزهكاري 1381مشكاني و مشكاني(
 شود ميباشد از شدت اعمال بزهكارانه كاسته  تر قوينوجوانان دريافتند كه هر قدر وابستگي نوجوان با خانواده 

منفي نسبت به قانون و هنجار هاي اجتماعي  هاي نگرشاند و  باور هاي مذهبي عامل باز دارنده بزهكاري
 .شوند ميباعث تقويت بزهكاري 

كه در پانزده سالگي اعمال بزهكارانه در پسران و دختران به نقطه اوج  دهد مينشان  ها پژوهش
كه  اند دهداانجام شده در زمينه سبب شناسي بزهكاري نيز نشان  هاي پژوهش). 1381(بيابانگرد، رسد ميخود 

)، رفتار غير اخالقي والدين، مدرسه 1381رشد محدود و ناكافي نوجوانان در زمينه مسايل اخالقي(نوابي نژاد، 
)، سستي اعتقادات 1382و يا محيط و به تعبير نبودن معيار اخالقي مناسب در زندگي نوجوان بزهكار(احمدي، 

گرايش به بزهكاري در نوجوانان است(بيابانگرد،  اخالقي، از عوامل بسيار مهم هاي ارزشديني و اصول و 
1381.( 

                                                            
1. Jenifer & Pattereson 
2.Illingworth 
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در زمينه تربيتي، معنوي، آموزشي و  ها نارساييو  كمبودها دهدكهنشان مي  ها پژوهشنتايج 
همانند سازي غلط با خانواده از زمينه ساز هاي مهم و موثر در گرايش نوجوانان به بزه است(نوابي نژاد، 

) در بررسي اختالل در كاركرد رشدي خاتواده و بزهكاري 1388). معظمي و مهدوي (1381؛ بيابانگرد، 1381
اختالل در كاركرد رشدي خانواده و بروز گرايش به بزهكاري در نوجوانان  اطفال و نوجوانان دريافتند كه بين

ميزان اضطراب افسردگي در دختران  دادندكه) نشان 1379رابطه وجود دارد. كاهني و حسن آبادي ( وكودكان
گسسته بيش از  هاي خانوادهگسسته بيش از پسران و ميزان پرخاشگري و بزهكاري در پسران  هاي خانواده

 .باشد ميران دخت
) نشان دادند كه نحوه عملكرد خانواده در بروز سبك دلبستگي نا ايمن و 1388مشهدي و محمدي(

. در مجموع نحوه عملكرد خانواده، كيفيت نگهداري باشد ميپيامدهاي آن بزهكاري و اختالالت رفتاري موثر 
 .باشد مينوجوان و بزرگسال  و نحوه تعامل بين افراد خانواده تعيين كننده نوع دلبستگي در كودك،

بزهكاري به خود جلب كرده است عزت نفس افراد  درزمينهتوجه پژوهشگران را  كه ديگريعامل 
فرد در رابطه  هاي نگرشكه در  داند مي) عزت نفس را قضاوت شايستگي شخصي 1974است. كوپر اسميت(

رابطه دارد به گونه اي كه وقتي ميزان عزت با خود نمود يافته است. عزت نفس با تخمين فرد از توانايي خود 
و احساس توانايي خود را در برخورد با مشكالت با  دهد مينفس باال باشد فرد ميزان فعاليت خود را افزايش 

حس اتكا به نفس، احساس ارزشمندي و توانمندي فرد از خود مرتب است. بر اساس مفاهيم مهم نظريه 
13F(ليونگ و دراسگونمايد ميتعد ارتكاب به رفتار هاي بزهكارانه كاپالن عزت نفس پايين شخص را مس

1 ،
) در پژوهش خود در 1381ارتباط بين عزت نفس و اعمال بزهكارانه در نوجوانان لهرانپور( درخصوص). 1986

مورد مقايسه عزت نفس نوجوانان بزهكار و عادي كه در شهر اهواز صورت گرفته بود نشان داد كه عزت 
14Fاز افراد عادي است. لوي تر پايينبزهكار به طور معني داري  نفس نوجوانان

) در تحقيقات خود به اين 1997(2
در اين افراد شده  تر منفيدر افراد بزهكار باعث خود پنداره  تر جدينتيجه رسيده است كه رفتارهاي بزهكارانه 

. در آمريكا تحقيقات دامنه داري در زدسا ميو اين به نوبه خود زمينه رفتارهاي بزهكارانه را در اين افراد قوي 
 دهد ميمورد تاثير خانواده هاي گسسته روي كودكان و نوجوانان در آمريكا به عمل آمده است كه نشان 

. بزهكاري افسردگي و ساير گيرد ميزندگي اجتماعي و عاطفي اين نوجوانان تحت تاثير خانواده قرار 
) نشان دادند 1380. مدانلو، حقاني و جعفر پور(شود ميايرين ديده اختالالت رفتاري در اين كودكان بيش از س

كه بين عزت نفس و منبع كنترل نوجوانان بزهكار و غير بزهكار تفاوت معني داري وجود دارد و بين عزت 
) در بررسي و مقايسه 1386نفس و منبع كنترل با بزهكاري رابطه معنا دار بدست آمد. افراسيابي و اكبر زاده(

ه هاي مقابله با استرس در نوجوانان عادي و بزهكار نشان دادند كه بين دو گروه تفاوت معني داري وجود شيو
) با مقايسه هيجان خواهي، عزت نفس، جو عاطفي و وضعيت اجتماعي 1388دارد. شكركن و همكاران(

وق تفاوت معني داري اقتصادي در نوجوانان پسر بزهكار و عادي دريافتند كه بين دو گروه از نظر موارد ف

                                                            
1. Leung & Drasgow 
2. Levy 
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وجود دارد و دو گروه از لحاظ پنج خرده مقياس جو عاطفي(تاييد كردن، تشويق، محبت، امنيت و اعتماد) 
 تفاوت معني داري دارند.

جبران  هاي فرصتو نوجوانان بزهكار در اكثر موراد  كودكان كه آنند ازمتعدد حاكي  هاي پژوهش
. وجود چنين سابقه نامطلوبي در زندگي آينده آنان تاثير دهند ميت ناپذيري را از حيث تحصيل و كار از دس

آبرومند و آينده ساز، قشر  وكاريو با توجه به پذيرفته نشدن آنان در حلقه هاي درسي  گذارد ميفراوان 
و  كند ميآينده تشديد  هاي نسلكه به نوبه خود مسئله را براي  آيد ميمطرودي از اين گونه افراد به وجود 

. رنج و ناراحتي خانواده هاي كودك و نوجوان بزهكار نيز از لحاظ شود ميباعث تباهي كودكان و نوجوانان 
و  بهنجاري و ديگران شود. ها خانوادهبين  هايي تنشسالمت اجتماعي قابل توجه است و ممكن است سبب 

جنبه  روانيو سالمت  دشون ميمحسوب  نظريو  كاربردي روانپزشكيدر  اساسيموضوعات  روانيسالمت 
15Fسالمت است(كاپالن و سادوك كلياز مفهوم  اي

). نظر به اهميت نقش خانواده و متغير هاي 2003، 1
اجتماعي و از جمله بزهكاري هدف اصلي پژوهش حاضر مقايسه  هاي ناهنجاريروانشناختي در بروز 

عادي است. با توجه به هدف  فرزند پروري، عزت نفس و سالمت عمومي در نوجوانان بزهكار و هاي سبك
 :شوند ميفوق فرضيه هاي زير صورت بندي 

 نوجوانان پسر عادي و بزهكار از نظر سبك فرزند پروري سهل گيرانه تفاوت وجود دارد.  بين: 1
 نوجوانان پسر عادي و بزهكار از نظر سبك فرزند پروري مقتدرانه تفاوت وجود دارد. بين: 2
 و بزهكار از نظر سبك فرزند پروري زورگويانه تفاوت وجود دارد. نوجوانان پسر عادي بين: 3
 نوجوانان پسر عادي و بزهكار از نظر سالمت عمومي تفاوت وجود دارد. بين: 4
 نوجوانان پسر عادي و بزهكار از نظر عزت نفس تفاوت وجود دارد. بين: 5

 روش
 :گيري، جامعه، نمونه و روش نمونه تحقيق اجراي ي نحوهنوع مطالعه، روش و  

پسر بزهكار  نوجوانان كليهاست. جامعه آماري اين پژوهش شامل  اي مقايسهو  توصيفيپژوهش از نوع  اين
نفر(نوجوان بزهكار و عادي) بود  120بود. نمونه پژوهش شامل  1390در سال كرمانشاه تربيتكانون اصالح و 

اب شدند كه با اخذ مجوز از سازمان زندانهاي استان كرمانشاه و كه با روش نمونه گيري در دسترس انتخ
درصد نمونه بزهكار از طبقه اجتماعي و  70در اختيار آنان قرار گرفت.  ها پرسشنامهكانون اصالح و تربيت 

 35درصد بقيه از طبقات متوسط و باال بودند. تحصيالت آنان بدين صورت بود كه  30اقتصادي پايين و 
./. تحصيالت متوسطه داشتند و 70ابتدايي و سيكل و بقيه ديپلم ناقص بودند. از نمونه عادي نيز  درصد آنان

 ./. آنان متعلق به طبقات اقتصادي متوسط و باال بودند.75
: به منظور اندازه گيري متغير هاي پژوهش در اين تحقيق از سه ها داده ابزارگردآوري

 كه عبارتند از: كاغذي استفاده شده است-پرسشنامه مداد

                                                            
1.Kaplan & Sadock  
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16Fپرسشنامه شيوه هاي فرزند پروري ديانا باومريند الف) پرسشنامه فرزند پروري بامريند:

در سال  1
جمله است كه سه سبك فرزند پروري سهل گيرانه، مستبدانه و  30طراحي شد. اين پرسشنامه شامل  1972

درجه  5خگويي به سوال ها از مقياس . الگوي پاسدهند ميسوال آنرا به خود اختصاص  10مقتدرانه هر كدام 
 .آيد مي. با جمع نمرات سواالت مربوط به هر شيوه سه نمره مجزا بدست كند مياي ليكرتي تبعيت 

17Fبوري

) پايايي پرسشنامه مربوط را با استفاده از روش بازآزمايي در بين گروه مادران به 1991(2
/. براي شيوه قاطع و اطمينان بخش و 78استبدادي و /. و براي شيوه 86/. براي شيوه سهل گيرانه، 81ترتيب

/. گزارش داد. همچنين روايي تشخيص آن نشان داد كه روش 88/. و 85/.، 77در بين پدران به ترتيب 
) و مستنبد بودن -/.48)، روش قاطع و اطمينان بخش(-/.38استبدادي مادر را بزه معكوس با سهل گيري(

) پايايي 1374) دارد. اسفندياري(-/.52) و قاطع و اطمينان بخش(-/.50يري(پدر نيز رابطه معكوسي با سهل گ
 /.)77/.)، شيوه استبدادي(69آزمون را به شيوه باز آزمايي و با فاصله زماني يك هفته براي شيوه سهل گيرانه(

نظران نفر از صاحب  10/.) گزارش نمود. روايي محتواي آزمون نيز توسط 73و شيوه قاطع اطمينان بخش (
 روانشناسي و روانپژشكي مورد تاييد قرار گرفت.

18Fعموميپرسشنامه سالمت  ب)

3)GHQ()پرسشنامه :GHQ (چندگانه و  ماهيتاست با  آزموني
 شود مي يافتمختلف جامعه  هاي وضعيتدر  كهروان گسسته  غيراختالالت  بررسيبه منظور  كه 4اجرا -خود

19Fويليامزشده است(گلدبرگ و  طراحي

بار  اولين عمومي). پرسشنامه سالمت 1380،تقويبه نقل از  ؛1988، 4
 هاي فرم، اما باشد ميسؤال  60 داراي اصلي. پرسشنامه گرديد تنظيم؛ همان منبع) 1972توسط گلدبرگ (

در مطالعات مختلف استفاده شده است(در پژوهش حاضر از فرم  سؤالي 12و  سؤالي 28، سؤالي 30شده  كوتاه
20Fماري( محققيناستفاده شده است). به نظر  سؤالي 28

21F؛ شمسوندر1985، ويليامزو  5

؛ به 1986، همكارانو  6
برخوردار است و  بااليي كاراييو  روايياز  عموميمختلف پرسشنامه سالمت  هاي فرمنقل از همان منبع)، 

 روانيشنامه سالمت پرس سؤالي 28است. فرم  سؤالي 60فرم  ميزانبه همان  تقريباً سؤالي 12فرم  كارايي
22Fهوديامونت؛ همان منبع). 1979( 6هيلرتوسط گلدبرگ و 

گروه نمونه در  يك روي) بر 1988( همكارانو  7
و پرسشنامه شرح حال آمستردام را اجرا  عاطفيموازنه  مقياس، عموميشهر آمستردام پرسشنامه سالمت 

 ويليامز).گلدبرگ و 1380، تقوينقل از (به  كردندرا گزارش  60/0 همبستگي ضريبنمودند و در هر مورد 
) در 1380(تقوي ايرانيآزمون در جامعه  پاياييو  رواييدر خصوص  اين براي تصنيفي پايايي) 1988(

 رواييپژوهش  اين. در كرد) را اجرا سؤالي 28(فرم عموميدانشجو پرسشنامه سالمت  167 رويبر  پژوهشي

                                                            
1.Baumrind 
2.Buri 
3 - General Health Questionnaire  
4 - Self-administered  
4. Goldberg, & Williams 
5. Mari 
6. Shamasunder  &  Hillier 
7. Hodiamont 
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قرار گرفته  بررسيمورد  كرونباخ آلفايو  تنصنيفي، بازآزماييبر اساس سه روش  عموميپرسشنامه سالمت 
همزمان پرسشنامه سالمت  رواييبه دست آمده است.  90/0و  93/0، 70/0 پايايي ضرايب ترتيببه  كهاست 

گزارش شده است.  MHQ (55/0( ميدلسكس بيمارستانهمزمان با پرسشنامه  اجراي طريقاز  عمومي
تا  72/0 بينبخش و  رضايت، در حد كلپرسشنامه با نمره  اين هاي زمونآخرده  بين همبستگي ضرايب

 .گزارش شده است 87/0
23Fآزمون عزت نفس استفاده شده در اين پژوهش توسط آيزنك آزمون عزت نفس: ج)

؛ به 1976(1
، "بلي"گزينه 3گويه است. هر ماده داراي  30) تدوين شده است. اين آزمون داراي 1372نقل از بيابانگرد، 

و برخي  "بلي"و در برخي از ماد ه ها به پاسخ  5/0نمره  "دانم نمي ". گزينهباشد مي "دانم نمي "و  "خير"
ر اين آزمون نشان دهنده عزت نفس باال، استواري . نمره باال دگيرد مينمره يك تعلق  "خير"ديگر به پاسخ 

. نمره پايين در اين آزمون نشان دهنده احساس حقارت و نا استواري هيجاني باشد ميهيجاني و سازگاري باال 
 به رايو اعتبار آن با استفاده از اعتبار يابي سازه  71/0است. پايايي اين آزمون با استفاده از آلفاي كرونباخ

 ).1380زارش شده است(هرمزي نژاد، گ 79/0و براي پسران  74/0نشجو دختران دا
 معيار، انحراف ميانگينپژوهش شامل  اين توصيفي هاي يافته: ها دادهروش تجزيه و تحليل 

پژوهش از تحليل واريانس چند  هاي فرضيه بررسيبه منظور  همچنين. باشد مي فراوانيو 
MANOVA24Fمتغيره(

 ) استفاده شد.2
 ها يافته
 :توصيفي هاي يافتهالف)

 متغير هاي پژوهش توصيفي.اطالعات 1جدول 

 ها آماره                           متغير
 فراواني معيارانحراف  ميانگين

 عادي بزهكار عادي بزهكار عادي بزهكار

 60 60 2/10 3 33/15 15  سن

 60 60 83/7 38/8 97/19 83/15  سبك فرزند پروري مقتدرانه

 60 60 16/7 72/6 34/22 83/25  فرزند پروري زورگويانهسبك 

سبك فرزند پروري سهل 
 97/6 04/7 90/21 10/22  گيرانه

60 60 

 60 60 92/6 40/7 00/31 43/28  عزت نفس

 60 60 14/11 14/9 31/24 83/33  سالمت عمومي

                                                            
1. Eysenk 
2 . Multiple analysis of variance 
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فرزند پروري، عزت  هاي سبكفراواني، ميانگين و انحراف معيار متغير هاي سن،  1جدول شماره 
 .دهد مينفس و سالمت عمومي را در بين نوجوانان پسر بزهكار و عادي نشان 

 ب)يافته هاي استنباطي:
 

عزت نفس، شيوه هاي  هاينمره  رويبر  متغيرهچند  واريانس تحليل نتايج. 2جدول 
 زورگويانه و مقتدرانه) و نمره سالمت عمومي فرزند پروري(سهل گيرانه،

 dfفرضيه مقدار آزموننام  
درجه  خطاي

 آزادي

 
F 
 

 معنيسطح 
 داري

 000/0 773/6 112 2 232/0 پيالييآمون اثر  
 000/0 773/6 112 2 768/0 ويلكس المبدايآمون  
 000/0 773/6 112 2 /.302 هتلينگآزمون اثر  
 ريشه ترين بزرگآزمون  

 
302./ 2 112 773/6 000/0 

 
در سطح 773/6برابر با  متغيريچند  Fمقدار  شود ميمشاهده  2در جدول شماره  كههمانطور 

000/0>P  آن است  بيانگر، متغيريچند  تحليلو  تجزيهحاصل از  نتايج. باشد ميمعنا دار  آمارياز لحاظ
وابسته(عزت نفس، شيوه هاي فرزند  هاي متغيراز  يكبزهكار و عادي حداقل در  گروههاي بين كه

 پي برايوجود دارد.  داري معنيپروري(سهل گيرانه،زورگويانه و مقتدرانه) و نمره سالمت عمومي) تفاوت 
 آورده شده است. 3درجدول نيز متغيره تك واريانس تحليلحاصل از آزمون  نتايجتفاوت  اينبردن به 

 
عزت نفس،  شيوه هاي فرزند  رويبر  متغيري تك واريانس تحليل نتايج. 3جدول

 پروري(سهل گيرانه، زورگويانه و مقتدرانه) و سالمت عمومي

 داري معنيسطح 
(P) 

f مجموع مجذورات آزاديدرجه  مجذورات ميانگين 

 
 متغيرها

 
 

000/0< 
577/0< 

925/4 
312./ 

883/250 
592/12 

1 
1 

883/250 
592/12 

 عزت نفس
 سبك سهل گيرانه

 سبك زورگويانه 276/275 1 276/275 203/4 >043/0
 سبك مقتدرانه 403/532 1 403/532 611/7 >007/0
 سالمت عمومي 242/2117 1 242/2117 506/8 >004/0
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نوجوان بزهكار وعادي از نظرعزت نفس،  هاي گروه بينهمانطور كه از جدول فوق پيداست تنها 
 ديگرباوجود دارد. به عبات  داري معنيسالمت عمومي و شيوه فرزندپروري زورگويانه و مقتدرانه تفاوت 

ها نتايج حاكي از آن است كه گروه نوجوانان بزهكار از عزت نفس و سالمت  گروه هاينگاهي به ميانگين 
متعلق به خانواده هاي با سبك فرزند پروري زورگويانه هستند. اين در بيشتر  وبرخوردارند تري پايينعمومي 

 حالي است كه ميانگين سبك فرزند پروري مقتدرانه در نوجوانان عادي باالتر از نوجوانان بزهكار است.
 گيري نتيجه

فرزند پروري، عزت نفس و سالمت عمومي انجام شد.  هاي سبكپژوهش حاضر با هدف مقايسه 
پسر عادي و نوجوانان بزهكار كانون اصالح و تربيت كرمانشاه و نمونه  نوجوانان كليهشامل  يآمارجامعه 

نفر بود كه با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. نتايج حاصل از آزمايش فرضيه هاي  120پژوهش 
گويانه و سالمت فرزند پروري زور هاي سبكپژوهش نشان داد كه بين نوجوانان پسر بزهكار و عادي از نظر 

از اين رويكرد هاي تربيتي  ها خانوادهعمومي تفاوت معني داري معني داري بدست آمد بدين معني كه هر قدر 
بيشتر است. اين يافته با يافته  ها آنو فرزند پروري زورگويانه استفاده كنند مشكالت سالمت عمومي فرزندان 

و  بر شي)، 1371)، احدي(1381( زاده مشهدي) و 1376صورت گرفته از سوي سعادتمند ( هاي پژوهشهاي 
. گاتز باشد مي) همسو 1388)، معظمي و مهدوي (1381، صيادي، به نقل از 1998( كاربالو). 2001( همكاران

حل  برايناسالم دارند و  عملكردو  كارايي كه والديني) بيان داشتند 1380، برجعلي؛ به نقل از 1993و گاتمن (
 هاي نشانه داراياز نظر معلمانشان  كهدارند  فرزنداني برند مي كاربه  اي خصمانه هاي يوهشخود  هاي تعارض

 .باشند مي اجتماعيضد  رفتارهاي، اضطراب و افسردگي
بدون شك محيط زورگويانه و سخت گيرانه و فاقد محبت بر سالمت روان فرزندان و اعضاي 

كمبود هاي  )1376؛ ترجمه ياسايي، 1984در همين راستا ماسن و همكاران( گذارد ميخانواده تاثير منفي 
) دريافتند كه 1973. وست و فارينگتون(داند ميعاطفي و تربيتي را از جمله عوامل مهم در بروز بزهكاري 

كودكاني كه مورد بيرحمي والدين واقع شده بودند و يا داري والدين سهل انگار و غفلت كننده و خشن كه 
) نيز دريافتند 1989. چاپمن و راتر (اند شدهاقد تعامل با كودكان خود بودند بيشتر به سوي بزهكاري كشيده ف

كه تجارب تلخ زندگي در دوران كودكي موجب به وجود آمدن مشكالت رفتاري و رفتار هاي بزهكارانه در 
) 1974؛ به نقل از ماسن و كانگر، 1959). باندورا و والتز(1987(به نقل از كالرك و فريدمن، شود ميافراد 

طردكننده و كم محبت بودند.  تر بيشنشان دادند كه والدين افراد بزهكار در قياس با والدين افراد غير بزهكار 
را مورد استهزا قرار داده و  ها آنهمچنين اين گونه پدران در صورت رخداد اشتباهي از جانب پسران خود 

) در بررسي نوع 2006شتر ظالمانه و توام با غفلت بوده است. جنيفر و پاترسون(با پسران خود بي ها آنرابطه 
با  ها آنبهترين پيش بيني كننده بزهكاري نوجوانان كيفيت رابطه  بردندكهخانواده و رابطه آن با بزهكاري پي 

 بوده است. ها آنبد بودن اين رابطه مسبب بزهكاري  كه معنيوالدين خود بوده است. بدين 
نشان داد كه بين نوجوانان بزهكار و عادي از نظر سبك فرزند پروري  ها يافتهچنين ديگر هم

كه سبك فرزند پروري مقتدرانه دارند مشكالت  هايي خانوادهمقتدرانه تفاوت منفي و معني دار وجود دارد و 
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انان عادي به طور سالمت روان نوجوانان آنان كمتر است به طوري كه ميانگين فرزند پروري مقتدرانه نوجو
) 1388معني داري باالتر بود. اين يافته با يافته هاي پژوهش صورت گرفته از سوي مشهدي و محمدي(

) نيز بيان داشتند بين نوجوانان عادي و بزهكار از لحاظ پنج خرده 1388. شكركن و همكاران(باشد ميهمسو 
همچنين بين  تفاوت معني داري وجود دارد. مقياس جو عاطفي(تاييد كردن، تشويق، محبت امنيت و اعتماد)

)، 1381عزت نفس و سالمت روان رابطه مثبت و معني داري بدست آمد. اين يافته نيز با يافته هاي لهرانپور(
25Fلوي

) و شكركن و 1386). افراسيابي و اكبر زاده(1380) مدانلو، حقاني و جعفر پور(1997(1
در  ها آنپدر و مادر، طالق و مشاجرات و منازعات شديد . غيبت طوالني باشد مي)همسو 1388همكاران(

فرزندان عواقب ناگواري بدنبال دارد. تحقيقاتي كه روي پسران دبيرستاني به عمل آورد ه اند. به اين نتيجه 
اجتماعي، عقب ماندگي داشته و  هاي فعاليتكه نوجوانان خانواده هاي شكست خورده در انجام  اند رسيده

تند خو، نسبت به امور زندگي بدبين، حساس و تمايل آنان براي انحراف بيشتر از ديگران  افرادي عصبي و
 ).1999است(جاپل، 

تا  14نوجوان  488)نيز در تحقيق خود بر روي 2008) و تاو و استاكدال(2006چانگ و و استينبرگ(
ساله نشان دادند وضعيت اجتماعي و اقتصادي خانواده و محيط زندگي نوجوانان با بزهكاري آنان رابطه  18

نقش پايگاه  ،رهامتغيداشته است. بدون شك متغير هاي زيادي در بروز بزهكاري موثرند. يكي از اين 
) نيز نشان داد كه تحصيالت و سابقه 1381اجتماعي و اقتصادي فرد و والدين، و تحصيالت اوست. هاشميان(

مصرف مواد، شغل پدر و مادر، سابقه مصرف الكل، وضعيت تاهل با فرار از خانه دختران رابطه معني دار دارد. 
كه  دارد مي)بيان 1974) و ماسن وهمكاران(1986گورث()، ايلين1377)، پورعبديان(1389يحيي زاده و رحيمي(
پايين بوده است در چنين  ها آنوضعيت اجتماعي و اقتصادي  دارندكهتعلق  هايي خانوادهبزهكاران بيشتر به 

 .با جمعيت زياد استانداردهاي تحصيلي پايين بيشتر است هايي خانواده
بزهكار كانون اصالح و تربيت كرمانشاه انجام در مورد نوجوانان عادي و نوجوانان پسر  تحقيق اين

تا در خصوص دختران نيز تحقيق  شود مي پيشنهادشد، لذا نتايج آن صرفا به همين جامعه قابل تعميم است. 
صورت پذيرد و به مقايسه دو جنس نيز پرداخته شود. بررسي نوع جرم و رابطه آن با متغير هاي جمعيت 

 نظيرهمراه پرسشنامه  ديگري تكميليضوع را بهتر روشن سازد. استفاده از ابزار ابعاد اين مو تواند ميشناختي 
 .بيفزايداطالعات  غنايبر  تواند ميمصاحبه 

 منابع
اجتماعي دزدي و انحرافات جنسي در  -بررسي عوامل رواني). 1371احدي، حسن(

 .21-12، 6. مجله تربيت، سال هشتم. نوجوانان
 . تهران، نشر مشعل.روانشناسي نوجوانان و جوانان). 1382احمدي، سيد احمد(

                                                            
1. Levy 
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بررسي و مقايسه شيوه هاي فرزند پروري مادران ). 1373اسفندياري، غالمرضا(
مادران كودكان بنهجار و تاثير آموزش مادران بر  كودكان مبتال به اختالالت رفتاري و

 انستيتو روان پزشكي تهران.. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني. اختالالت رفتاري
بررسي و مقايسه شيوه هاي مقابله با ).1386افراسيابي، مهناز و اكبر زاده، نسرين(

انشكده علوم د . فصلنامه مطالعات رواننشناختيبزهكارشهر تهران استرس در نوجوانان عادي و
 .31-23)، 1( 3نشگاه الزهرا.اتربيتي و روانشناسي د

 دانش. وراي، انتشارات در نوجوان شخصيتحول ت)، 1380، احمد، (برجعلي
. افزايش عزت نفس در كودكان و نوجوانان هاي روش). 1372، اسماعيل(بيابانگرد

 تهران. انتشارات انجمن اوليا و مربيان جمهوري اسالمي ايران. 
 . تهران. نشر فرهنگ اسالمي.روانشناسي نوجوانان). 1381بيابانگرد، اسماعيل(

.پايان بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي در نوجوانان بزهكار).1377ا(پورعبديان، شيم
 نامه كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي. دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران.

، تهران انتشارات آباديابرند  نجفي حسين علي، ترجمه شناسيجرم . ) 1370، ژرژ (پيكا
 ، چاپ اول.بهشتي شهيددانشگاه 

). مجله GHQبررسي روايي و اعتبار پرسشنامه سالمت عمومي().1380، س.م.ر. (تقوي
 .381-98، 20روانشناسي

 عموميخانواده و سالمت  كارايي بينرابطه  بررسي)، 1376، (السادات نيرهسعادتمند، 
 واحد رودهن. اسالميارشد، (چاپ نشده)، دانشگاه آزاد  كارشناسي نامه پايان. فرزندان

). مقايسه هيجان خواهي، عزت 1388شكركن، حسين؛ نيسي، عبداكاظم و سپه وند، اسفنديار(
مجله  .عادي اقتصادي در نوجوانان پسر بزهكار و اجتماعي وضعيتنفس، جو عاطفي و 

 .124-107)، 1(4وردهاي روانشناختي(علوم تربيتي و روانشناسي). دانشگاه شهيد چمران اهواز، ادست
 رواني مشكالتخانواده در بروز  كارايياثرات متقابل  بررسي)، 1381( علي، صيادي

ارشد، (چاپ نشده)،  كارشناسي نامه پايان، متوسطه شهر تهران سوم پايهنوجوانان دختر و پسر 
 .طباطباييدانشگاه عالمه 

 . تهران: انتشارات اميري.خانواده و تربيت كودك). 1364قائمي، علي(
 فرزينو  رفيعي. ترجمه: حسن روانپزشكيخالصه ). 1383آ( . و.سادوككاپالن، ه. ج و 

 اپ اول، تهران: انتشارات ارجمند.، چرضاعي
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بررسي اضطراب، افسردگي، پرخاشگري و ). 1379كاهني، سيما و حسن آبادي، محسن(
اسرار. مجله  .سال در خانواده هاي گسسته و پيوسته 19-12سني بزهكاري نوجوانان گروه

 .61-41)، 4(7خدمات بهداشتي درماني سبزوار. علوم پزشكي و 
مقايسه عزت نفس، جايگاه مهار و سبك اسنادي در ). 1381لهرانپور، غالمعلي(

. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي. شهر اهواز نوجوانان پسر بزهكار و غير بزهكار
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز.

رشد و ). 1984هوستون، آلتا كارون و كانجر جان جي وي( ماسن، پاول. هنري كيگان؛جروم
 . چاپ يازدهم. انتشارات كتاب ماد. 1376. ترجمه : مهشيد ياسايي()شخصيت كودكان

رابطه عزت نفس و منبع كنترل در ). 1380مدانلو، مهناز، حقاني، حميد و جعفر پور، مهشيد(
 .91-76)، 7(3ان. . مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگنوجوانان بزهكار

سنجش تاثير عوامل دروني و بيروني ). 1381ود رضا و مشكاني، زهرا سادات(ممشكاني مح
  3-25،.1381، 2. مجله جامعه شناسي ايران، دوره چهارم، شماره نوجوانان خانواده بر بزهكاري

 عموميخانواده و سالمت  كارايي بينرابطه  بررسي)، 1381زاده، محمد، ( مشهدي
ارشد،  كارشناسي نامه پايان. ياسوجواحد  اسالميدانشگاه آزاد  بومي دانشجويانان در فرزند

 معلم تهران. تربيت(چاپ نشده)، دانشگاه 
دلبستگي در نوجوانان  هاي سبكمقايسه ). 1388مشهدي، علي و محمدي، محسن(

 .121-101 )،3(10. فصلنامه مطالعات تربيتي و روانشناختي. دانشگاه مشهد. عادي و بزهكار
اختالل در كاركرد رشدي خاتواده و بزهكاري ). 1388معظمي، شهال و مهدوي، محمود(

 .23-12)، 1(3. مجله علمي پژوهشي تحقيقات زنان، اطفال و نوجوانان
رفتار هاي بهنجار و نابهنجار كودكان و نوجوان و راه هاي ). 1381نوابي نژاد، شكوه(

 هران. نشر انجمن اواليا و مربيان.. تها پيشگيري و درمان نا بهنجاري
بررسي عوامل خانوادگي موثر بر فرار دختران نوجوان ). 1381هاشميان، معصومه(

 .56-43)، 2(9.اسرار. مجله علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار. بزهكار
رابطه ساده و چند گانه متغير هاي، اضطراب اجتماعي و ). 1380هرمزي نژاد، معصومه(

 . پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد چمران اهواز.دانشجويان كمال گرايي با ابراز وجود
بررسي عوامل موثر بر سرقت نوجوانان بزهكار كانون  .)1389يحيي زاده و رحيمي(

 ..71-56)، 4(2. فصلنامه نظم و امنيت اجتماعي. اصالح و تربيت شهر سنندج
Buri,J.(1997). Parental authority questioner. Journal of 

personality assessment. 57-110-119. 
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