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اوصاف و ویژگی های شخصیتی 
نوجوانان پسر بزهکار 
دكتر حبيب احمدي1 
سلمان كونانی2 

چکيده 
سللالمت شخصیتی – روانی و مشکالت و تعارض هاي شخصیتی افراد، در نوع 
رفتار و عملکرد اجتماعی ایشان تأثیرگذار است. هدف اصلی پژوهش حاضر این است 
که رابطه ي اوصاف و ویژگی های شخصیتی با بزهکاری پسران نوجوان نشان داده شود. 
جامعه ي آماری پژوهش حاضر، کلیه دانش آموزان پسر هستند که در نیمه ي 
اول سللال تحصیلی 1388 در مقطع دبیرسللتان در شهر شللیراز مشغول به تحصیل 
بود ه اند و نیز پسللران نوجوان بزهکار در گروه سللنی چهارده تا هجده سال هستند که 
در نیمه ي اول سللال 1388 در کانون اصالح و تربیت و زندان مرکزی شللیراز به سللر 
می بردند. در گروه عادی یا غیر بزهکار، حجم نمونه، صد نفر است و حجم نمونه برای 

گروه بزهکار نیز همین تعداد می باشد. 
در ایللن پژوهش، اطالعات و داده های مورد نیاز به منظور سللنجش فرضیه ها 

1. دانشیار دانشگاه شیراز
2. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شیراز
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در راسللتای تحلیللل و تبیین وجوه افتللراق نوجوانان بزهکار و غیربزهللکار، از طریق 
پرسش نامه ي خود ارزیابی، پرسش نامه ي اطالعات شخصی و پرسش نامه ي شخصیتی 
آیزنک موسوم به پرسش نامه ي فرم کوتاه، شامل مقیاس های چهارگانه ي برون گرایی، 
روان پریشللی، روان رنجوری و دروغ سللنج، جمع آوری شده و با توسل به فنون آمار 
استنباطی و بهره گیری از نرم افزار اس.پي.اس.اس مورد تحلیل آماری قرار گرفته اند.

نتایللج ایللن پژوهش حاکی از آن اسللت که پسللران نوجوان بزهللکار به طور 
معنللی داری، روان رنجورتر و روان پریش تر از پسللران نوجوان غیر بزهکار می باشللند. 
پسران نوجوان غیر بزهکار برون گراتر از پسران نوجوان بزهکار بوده اند. میزان و نرخ 
معدلی تحصیالت پسللران نوجوان غیر بزهکار و نیز میزان تحصیالت والدین ایشان به 
طللور معنی داری، به ترتیب بیش از میزان تحصیالت پسللران نوجوان بزهکار و میزان 

تحصیالت والدین ایشان می باشد.
میانگیللن تعداد اعضای خانواده ي گروه نوجوان بزهکار بیش از گروه نوجوانان 
غیر بزهکار اسللت. میانگین رتبه ي شللغلی پدران گروه نوجوانللان غیر بزهکار به طور 
معنللی داری، بیش از گروه نوجوانان بزهکار بوده اسللت و همین طللور میانگین تعداد 

اتاق های منازل گروه نوجوانان غیر بزهکار بیش از گروه نوجوانان بزهکار بوده است.
با تجزیه و تحلیل داده های تحقیقات پیشین و نیز داده های مربوطه ي پژوهش 
حاضر، می توان ادعا نمود که فاکتورهای شخصیتی افراد در میزان رفتارهای بزهکارانه 

یا غیر بزهکارانه ي ایشان اثرگذار است. 

واژگان كليدی: ویژگی های شخصیتی، نوجوان پسر، نوجوان بزهکار، نوجوان 
غیر بزهکار، رفتار بزهکارانه، بزهکاری.
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درآمد
زندگی انسللان را به مراحل کودکی؛ برنایی؛ پختگی و پیری1 تقسیم مي کنند. 
این مراحل از لحاظ زیست شناختی، روان شناختی، جامعه شناختی، همواره موضوع 
بررسی بوده و کم یا بیش مشخصه های منحصر هر کدام از آن ها تبیین شده است. در 
میان این مراحل، دوره ي نوجوانی یکی از مهم ترین مراحل می باشد. در این دوره، ابعاد 
شخصیتی نوجوان، متحول شده و در عرض آن مسائل مربوط به هویت مطرح می شود 
که در فرایند رشللد و تکامل انسان به طور مسللتقیم اثرگذار است. این واقعیت باعث 
شده اسللت که نگاه روان شناسان، جامعه شناسان، جرم شناسان و... به دوره ي حساس 
و بحرانی نوجوانی، متفاوت باشد. )احمدی، 1382، ص 72؛ احمدی، 1377، ص 14؛ 

شوماخر 2، 1990، صص 300 تا 303؛ هیرشی3، 1969، صص 1 تا 19(
فرد نوجوان متناسللب با تحوالت فیزیولوژیکی، رفتاری، روانی و ادراکی که در 
خود احساس می کند، تعامل متفاوت تری با محیط و دنیای پیرامون خود برقرار کرده 
و لذا به مسللائل و مشللکالت پیرامون خود، پاسللخ ها و واکنش های گوناگونی می دهد 
که ممکن اسللت هنجارمدار یا ضدهنجاری تلقی شللوند. با التفللات به این که همواره 
محتمل اسللت که شللکل صریح پاسللخ های ضد بهنجاری در کالبد فرایند بزهکاری 
خودنمایللی کند، الزم اسللت با اتخاذ اصول راهبردی پیشللگیرانه و ترمیم مدار، تا حد 
امکان، دنیای پیرامون افراد نوجوان را مصون از تنش نگه داشته و سعی نموده که به 
محللض بروز رفتارهای بزهکارانه که به نوعی می تواند پاسللخ اعتراض گونه ي نوجوانان 
به وضع موجود باشللد، با واکاوی علل و چرایی فرایند بزهکاری از تشللدید رفتارهای 

1. معمللوالً حیللات روانی آدمی را در پنللج دوره ي زندگی طبقه بنللدی می کنند که عبارتنللد از: کودکی، جوانی، 
میانسللالی، پختگی، پیری و شللیخوخیت. توضیح آن که دوره ي کودکی خود به چهار دوران تقسیم شده است که 
عبارتند از، نوزادی تا دو سللالگی یا دوران مصالح و منافع محسللوس؛ دو تا چهار سالگی یا آغاز دوران سخنگویی؛ 
چهار تا هفت سللالگی یا دوران مصلحت جویی، هفت تا دوازده سللالگی یللا دوران توجه به امور مخصوص. دوره ي 
جوانی به معنی وسللیع کلمه را که در حدود دوازده سللالگی آغاز می شود و تا بیست و چهار سالگی ادامه دارد، به 

سه دوران تقسیم کرده اند؛ برنایی، بلوغ و جواني )سیاس، 1342؛ صص 18-17(.
2. Shoemakher
3. Hirschi
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 pagani, ؛ stark,1996, p:9( .بزهکارانلله و آثار مخرب آن جلوگیری به عمللل آورد
)1998, pp:3-11

بللروز و ارتللکاب رفتارهای بزهکارانه از سللوی نوجوانللان در فعالیت ها و ابعاد 
گوناگون زندگی ایشللان، اعم از اجتماعی، تحصیلی، شغلی، روحی و روانی و ... اخالل 
ایجاد می کند، بیش از پیش اهمیت این حقیقت به ذهن تداعی می گردد که شناخت 
اوصللاف و ویژگی های شللخصیتی گروه نوجللوان جامعه می تواند به نحو آشللکاری به 
برقراری امنیت و سالمت روانی ل اجتماعی در فضای زندگی این گروه، در سطح کالن 

به فضای نظام اجتماعی کمک نماید. 
در پژوهش حاضر سعی شللده است با بررسی مقایسه ای تطبیقی ویژگی های 
شخصیتی پسران نوجوان بزهکار با ویژگی های شخصیتی پسران نوجوان غیر بزهکار، 

ابعاد مختلف ویژگی های فوق االشعار به نحو صریح و شفافی تبیین شود.
در این ارتباط سللواالت مختلفی مطرح می شللود که پژوهش حاضر به دنبال 

پاسخ گویی به آن ها است. از جمله این که؛ 
- منظور از ویژگی شللخصیتی چیست؟ فاکتورها و شللاخص های ارزیابی آن 

کدام اند؟
- شللکل گیری و تداوم رفتارهللای بزهکارانه تا چه حد نشللانه ي تداوم ثبات 

مشکالت رفتاری از قبیل روان پریشی و... می باشد؟
 - ویژگی هللای شللخصیتی که آیزنللک1 مطرح می کند، تا چلله حد با حجم، 
فراوانللی و تداوم رفتارهللای بزهکارانه نوجوانان ارتباط و همبسللتگی دارد؟ همچنین 
این ویژگی ها تا چه حد در تکامل و رشللد، بهسللازی و بهنجاری نوجوانان غیر بزهکار 

اثرگذار هستند؟ 
- آیا ویژگی های شللخصیتی و موقعیت هللای خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی 

پسران نوجوان بزهکار و غیر بزهکار )عادی( متفاوت است. 
تبیین و تشللریح ارتباط ارتکاب بزهکاری از سوی پسران نوجوان با مشکالت 
رفتاری )برون گرایی، روان پریشللی و روان رنجوری(، هدف اصلی پژوهش حاضر است. 

1. Eysenck
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ایللن پژوهش اهداف فرعی را نیز دنبللال می کند که در ارتباط با حوزه ها و زمینه های 
خانوادگی، اجتماعی ل اقتصادی، فردی و تحصیلی می باشند.

1. پيشينه ي بحث
در ارتبللاط با زمینه ي بنیادین پژوهش حاضر تحقیقاتی انجام شللده اسللت. 
برون گرایی، روان رنجوری و روان پریشللی که از آن ها تحت عنوان مشللکالت رفتاری 
یاد می شللود، در جوامع مختلف نمود عینی داشللته و مشاهده شللده اند. حسب این 
واقعیت تاکنون در کشللورهای مختلف از جمله؛ آمریکا، انگلستان، کانادا و... تحقیقات 
گسترده ای انجام شده است که غالبا مؤید اثر گذاری عوامل وراثتی ل محیطی در تعیین 
و تبیین تیپ های شللخصیتی مختلف که مد نظر آیزنک بوده اند، می باشللند. )شولتز 
و شللولتز1، 1994، صص 30 تا50( این مسللاله به وضوح در تحقیقاتی که توسط پل 
کوسللتا2، رابرت پلومین3 و آرنولد باس4 انجام شللده، به اثبات رسیده است )به نقل از 

شولتز و شولتز، 1994، صص 30 تا 45(
»آدامز5 و دیگران« )1994( در پژوهشی که با استفاده از روش کّمی و تکنیک 
پیمایشی و به صورت پرسش نامه انجام داده اند، روشن ساخته اند که میان بزهکاری و 
مهاجرت افراد، رابطه ي معنی داری وجود دارد. تفاوت های اجتماعی، فرهنگی، اخالقی 
و رفتللاری کلله مهاجرین در فضای جدیدی که به آن مهاجرت کرده اند با آن ها مواجه 
می شللوند، شللخصیت افراد مهاجر را که حجم عمده ای از آن ها را نوجوانان تشللکیل 
می دهند، تحت تاثیر قرار داده و این مساله به پیدایش و شیوع رفتارهای بزهکارانه از 

سوی ایشان دامن می زند.
»مایرز«6 )1995( نشللان داده اسللت که میان رفتارهللای بزهکارانه و نمرات 

1. S.Schultz&D.Schultz
2. Paul Costa
3. Robert Plomin
4. Arnold Buss
5. Adams
6. Myers
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آسللیب شناسللی روانی و برخی اختالل های شللخصیتی از جمله اختالل شللخصیت 
خودشیفته، رابطه ي معنی داری وجود دارد.

»ارویللن«1 )1988( در پژوهشللی کلله راجع به گرایش نوجوانللان در دوره ي 
نوجوانی به ارزش های جدید و متنوع انجام داده اسللت، نشللان می دهد که در دوره ي 
نوجوانی، افراد نوجوان تا حدی خود را با افراد بزرگسال مقایسه کرده و سعی می کنند 
خللود را برخللوردار از عقاید و ارزش های خاص این گروه جلوه دهند. طی این شللبیه 
سللازی، تاثیرپذیری نوجوانان از گروه بزرگساالن نوع تعامل ایشان با همدیگر را تحت 
تاثیللر قرار می دهد. اثر گذاری بزرگسللاالن بر نوجوانان از یک سللو و از سللوی دیگر 
اثرگذاری نوجوانان بر یکدیگر، به همان میزان که ممکن اسللت مثبت و سازنده باشد، 

مي تواند منفی بوده و زمینه ي گرایش ایشان را به رفتارهای بزهکارانه فراهم آورد.
در پژوهش های مشللابهی که توسللط نلسللون2 )1989( و گوتینگ3 )1994( 
انجام شللده، نشان داده شده است که میان مشللکالت خانوادگی والدین افراد بزهکار 
مانند بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و ... با بزهکاری، رابطه ي معنی داری وجود دارد.

»فراهانی« )1365( در پژوهشللی تحت عنوان بررسی رابطه ي ساخت خانواده 
با رفتارهای بزهکارانه و پرخاش گرانه ي دانش آموزان پسر در مدارس شهر تهران انجام 
داده است، نتیجه می گیرد که عوامل خانوادگی، رابطه ي معنی داری با فرایند بزهکاری 

و خرابکاری دارد.
»نوربخش« )1375( در پژوهشللی دیگر نشان داده است که فرزندان نوجوان 
والدینللی که دارای اختالل شللخصیتی و یللا اعتیاد به مواد مخدر و مشللروبات الکلی 

بوده اند، در قیاس با نوجوانان دیگر، رفتار خرابکارانه و بزهکارانه تری دارند. 

جامعه و نمونه ي آماری 
نمونه ي آماری، مجموعه ای از افراد هستند که از طریق روش های نمونه گیری 
از جمعیت آماری انتخاب می شللوند. نمونه باید معرف جمعیت آماری باشللد تا بتوان 

1. Erwin
2. Nelson
3. Goeting
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پارامتر جامعه را از طریق ارزش نمونه ای برآورد کرد. )ساعی، 1381، ص 27(  در هر 
جمعیت به آن جزیی نمونه گفته می شللود که معرف جمعیت آماری باشللد. منظور از 
شللرط معرف بودن، آن اسللت که همه ي صفات جمعیت، به ویژه صفاتی که از لحاظ 
موضوع تحقیق دارای اهمیت اسللت، به تناسللب در نمونه وجود داشللته باشد و بتوان 
نتایللج حاصل از آن را به کل جمعیت آمللاری تعمیم داد. با این تعریف هر نمونه باید 
دارای صفاتی چون معرف بودن و تعمیم پذیری باشد )ساروخانی، 1381، صص 156 

و 157( 
در ایللن پژوهش، کلیه دانش آموزان پسللر که در نیمه ي اول سللال تحصیلی 
1388 در مقطع دبیرستان در شهر شیراز به تحصیل اشتغال داشتند و پسران نوجوان 
بزهکار در دامنه ي سنی چهارده تا هجده سال که در نیمه ي اول سال تحصیلي 1388 
در کانون اصالح و تربیت و زندان مرکزی شللیراز به سللر می بردند، جامعه ي آماری را 

تشکیل می دهند.
حجم نمونه برای گروه نوجوانان غیر بزهکار )عادی(، یکصد نفر و همین طور 

برای گروه نوجوانان بزهکار نیز یکصد نفر می باشد. 

2. روش تحقيق و نمونه گيری
مسللاله ي تحقیللق، نوعی موضوع یا نگرانی اسللت که باید مورد بررسللی قرار 
گیرد. برای مثال چنان چه مسللاله ي تحقیق، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر یک نتیجه، 
سللودمندی یک مداخله یا فهللم بهترین پیش بینللی از نتایج باشللد، رویکرد کّمی1،  
بهترین رویکرد اسللت )carswell, 2002, p:21( چنین بررسللی هایی کم هزینه تر از 
بررسی های کیفی است و انجام آن ها نیز آسان تر و نتیجه گیری در آن ها سریع تر است.

روش تحقیللق در هر پژوهش، با توجه به نوع موضوع مشللخص می شللود. در 
پژوهللش حاضر، به منظور آزمایش تجربی فرضیه هللای تحقیق با بهره گیری از روش 
علّی ل مقایسه ای سعی شده است که از طریق بررسی اطالعاتی که به گذشته مربوط 
می شللود، علل و همبسللتگی های موجود میان متغیرهای تحقیللق و معانی و مفاهیم 

آن ها تبیین و تشریح شود.

1. Quantitative
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روش نمونه گیللری در این پژوهش بللرای گروه نوجوانان غیللر بزهکار، روش 
نمونه گیری خوشلله ای به صورت انتخاب تصادفی بوده است. بدین صورت که از میان 
نواحی چندگانه ي آموزش و پرورش شللهر شیراز، دو ناحیه به طور تصادفی انتخاب و 
سللپس از این دو ناحیه، چهار دبیرسللتان به صورت تصادفی انتخاب شد. در ادامه از 
هر دبیرسللتان  نیز یک کالس به صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس پرسش نامه ي 
خود  ارزیابی، پرسش نامه ي شخصیتی آیزنک و پرسش نامه ي اطالعاتی شخصی1 جهت 
مقایسه ي ویژگی های شخصیتی نوجوانان بزهکار و غیربزهکار )عادی( از آن ها استفاده 
شللده اسللت، در شرایط محیطی یکسللان در میان بیسللت و پنج نفر از دانش آموزان 
هر کالس توزیع شللد. در گللروه نوجوانان بزهکار نیز در مجمللوع تعداد یکصد نفر از 
نوجوانانللی که در کانون اصالح و تربیت و زندان مرکزی شللیراز به سللر می بردند، به 

عنوان نمونه انتخاب و پرسش نامه های سه گانه ي فوق میان آن ها توزیع و اجرا شد.
پرسللش نامه ي شخصیتی آیزنک، موسوم به پرسللش نامه ي فرم کوتاه، حاوی 
هشللتاد سللوال و از نوع بسللته پاسللخ اسللت که اقتباس و تلخیصی از پرسش نامه ي 
شللخصیتی اصلی وی اسللت که حاوی ششصد و سي سللوال بوده و در آن به بررسی 
تیپ های شخصیتی افراد پرداخته شده است، در این پرسش نامه فرد پاسخگو می تواند 
یکی از گزینه های »بله«، »خیر« و »نمی دانم« را انتخاب کند. این پرسش نامه  حاوی 

مقیاس های چهارگانه ي روان پریشی، روان رنجوری، برون گرایی و دروغ سنج است. 
پرسللش نامه ي خود ل ارزیابی نیز حاوی بیسللت و یک سوال است. هر کدام از 
این سللوال ها مربوط به یک صفت شخصیتی می باشد. در این پرسش نامه، ویژگی های 
شللخصیتی )روان رنجللوری، روان پریشللی و برون گرایی( مورد ارزیابی قللرار گرفته اند 
پرسللش نامه ي اطالعات شللخصی نیز عوامل شخصیتی مؤثر در الحاق و عضویت افراد 
نوجوان در دسته ي نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار را مورد ارزیابی قرار می دهد. در این 
پرسش نامه سوال هایي به صورت بسته پاسخ در حوزه های فردی، خانوادگی، اجتماعی 

ل اقتصادی و تحصیلی طراحی شده است.

1. Self-information Questionnaire.
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3. یافته های پژوهش
در ارتباط با مقایسلله ي اوصاف و ویژگی های شخصیتی پسران نوجوان بزهکار 

و غیر بزهکار )عادی( یافته های پژوهش از قرار ذیل می باشند:
1- پسران نوجوان بزهکار، به طور معنی داری روان پریش تر از پسران نوجوان 

غیر بزهکار )عادی( بوده اند؛
2- پسللران نوجللوان غیر بزهکار، به طللور معنی داری برون گراتر از پسللران 

نوجوان بزهکار بوده اند؛
3- پسللران نوجوان بزهکار، به طور معنی داری روان رنجورتر از پسران نوجوان 

غیر بزهکار بوده اند؛
4- میزان و سللطح تحصیالت پسران نوجوان غیر بزهکار، به طور معنی داری 

بیش از میزان و سطح تحصیالت پسران نوجوان بزهکار بوده است؛ 
5- میزان و سطح تحصیالت والدین پسران نوجوان بزهکار، به طور معنی داری، 

کمتر از میزان و سطح تحصیالت والدین پسران نوجوان غیر بزهکار بوده است؛
6- میانگیللن و نللرخ معدلی تربیللت تولد پسللران نوجوان بزهللکار، به طور 

معنی داری، بیش از پسران نوجوان غیر بزهکار بوده است؛ 
7- میانگین و نرخ معدلی تعداد اعضای خانواده پسران نوجوان بزهکار، به طور 

معنی داری بیش از پسران نوجوان غیر بزهکار بوده است؛ 
8- میانگین و نرخ معدلی رتبه ي شللغلی پدران نوجوانان غیر بزهکار، به طور 

معنی داری بیش از پسران نوجوان بزهکار بوده است؛ 
9- میانگین و نرخ معدلی تعداد اتاق های منازل پسللران نوجوان غیر بزهکار، 

به طور معنی داری بیش از پسران نوجوان بزهکار بوده است.
میانگین و نرخ معدلی و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش حاضر در جدول 

شماره ي یک نمایش داده شده است. 
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جدول شماره ي یك: 
ميانگين و نرخ معدلی و انحراف استاندارد متغيرهای پژوهش

   

جدول شماره ي دو: 
وجوه افتراق بين پسران نوجوان بزهکار و عادی

ان�ح���راف 
اس�تان�دارد 
گروه بزهکار

انحراف استاندارد
 گ�روه غيربزهکار 

)عادی(

ميانگي��ن و 
معدلی  ن�رخ 
گروه بزهکار

ن�رخ  و  ميانگي�ن 
معدلی گ�روه غير 

بزهکار )عادی(

متغيره��ای 
مستقل

برون گرایی                    93/3                  18/3                15/15                40/18
روان رنجوری                  82/3              59/4       30/19                0/7/15          
روان پریشی                   92/2              39/2       15/11                   14/7             
ترتیب تولد                   3/1              18/1         6/2                   1/2               
تحصیالت پدر                95/4              36/4         56/6                44/13            
تحصیالت مادر               87/2              42/1         56/5                 54/11           
تحصیالت نوجوان            12/2             0/67         8/7                 7/10           
شغل پدر                     0/95             0/90         54/1                   56/2               
تعداد اتاق های منزل             67/1             0/90         44/3                   04/2         
تعداد اعضای خانواده            11/2               13/1          40/6                 22/5          
دروغ سنج                      42/1               36/1          99/2    87/2              

P معنی دار بودنf المبدای ویلکزضریب

روان رنجوری                        00/0           3/25          791/0
روان پریشی                         00/0           9/55          636/0
برون گرایی                          00/0           8/20          820/0
تحصیالت نوجوان                 00/0           2/82          541/0
تحصیالت پدر                     00/0           4/53          649/0
تحصیالت مادر                    00/0           8/67          590/0
ترتیب تولد                        0412/0            25/4          956/0
شغل پدر                           00/0            7/28          773/0
تعداد اعضای خانواده             0005/0           63/12          883/0
تعداد اتاق های منزل             291/0            87/4          950/0
دروغ سنج                          0661/0            17/0          996/0

متغيرهای مستقل
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نتيجه 
در این قسللمت، نوع رابطه میان متغیرهای پژوهش تشریح خواهد شد. اولین 
متغیر مورد بحث »روان رنجوری« می باشللد. سللوال این اسللت که آیا میان پسللران 
نوجللوان بزهللکار و غیر بزهکار به لحاظ میزان روان رنجللوری تفاوت معنا داری وجود 

دارد یا خیر؟ 
نتایج پژوهش حاضر در این بخش گویای آن است که پسران نوجوان بزهکار، 
بلله طور معنی داری روان رنجورتر از پسللران نوجوان غیللر بزهکار بوده اند. این نتیجه 
بللا نتیجه ي پژوهش محققانی همانند؛ پلی کوسللتا )1980(، مایللرز )1995(، بردبار 
)1375(، زیاد پور اصل )1377(، خوش روز حسین آبادی )1377( و احمدی )1368( 

هماهنگ است.
وسواس، افسللردگی، اضطراب و اعتماد به نفس پایین، از عالئم روان رنجوری 
می باشللد. ظهور این عالئم در فرد، رفتار وی را تحت الشللعاع قرار داده و باعث اخالل 
در عملکرد او شده و انطباق او را با محیط دچار مشکل می کند. برخی از افراد بزهکار 
دچار عالئم روان رنجوری بوده و این عالئم در آن ها مشاهده شود، اما بی تردید تمام 
افراد مبتال به روان  رنجوری، به صورت بالفعل بزهکار نیسللتند. یعنی ممکن است فرد 
یا افرادی که مبتال به روان رنجوری هستند، هیچ وقت به سوی بزهکاری سوق نیابند و 
لذا نباید در مسیر یک تفکر قالبی و پیش داورانه ي افراد روان رنجور را ابتدا به ساکن، 

متصف به وصف بزهکاری نمود.
حسللب تحقیقات بلله عمل آمده، در برخللی از نوجوانان بزهللکار عالئم روان 
رنجوری مشللاهده شده است. ضروری اسللت که طی فرایند پیشگیرانه با به کارگیری 
متخصصان در عرصه های مربوطه )روان شناسللی، جامعه شناسللی، جرم شناسی و ...( و 
تشللخیص به موقع عالئم روان رنجوری، مانع حدوث بستر پیدایش و شیوع رفتارهای 

بزهکارانه در فضای کلی نظام اجتماعی شد. 
در ارتبللاط با متغیر »برون گرایی« نتایج به دسللت آمللده در پژوهش حاضر، 
گویای این اسللت که پسللران نوجوان غیر بزهکار، به طور معنللی داری برون گراتر از 
پسللران نوجوان بزهکار بوده اند. این نتیجلله با نتایج پژوهش محققانی همانند؛ بردبار 
)1375(، احمللدی )1368( و مشللهدی فراهانللی )1370( هماهنگی دارد. تحقیقات 
مختلف نشان داده است که افراد هنجارمدار از شاخص های مثبت برون گرایی برخودار 
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می باشند. این امر بدان معنی نیست که لزوماً هر بزهکاری فاقد فاکتورهای برون گرایی 
است.

پیللاده سللازی برنامه های راهبردی آموزش مدار کلله متضمن تعلیم و آموزش 
اصول ضروری برقراری تعامل و ارتباط سالم با محیط پیرامون باشد، می تواند در مسیر 
اجتماعی شللدن افراد به اعتالی امنیت و بهداشللت روانی جامعلله و تقلیل رفتارهای 

بزهکارانه و پیشگیری از آن ها کمک نماید. 
در ارتباط با متغیر »روان پریشللی«، نتایج به دسللت آمده در پژوهش حاضر 
گویای این است که پسران نوجوان بزهکار، به طور معنی داری روان پریش تر از پسران 
نوجللوان غیر بزهکار )عللادی( بوده اند. این نتیجه با نتایللج پژوهش محققانی همانند 
بردبللار )1375(، احمللدی، )1361(، آگنیللو )1989(، مایتللرا1 )1985(، و گوتینگ 

)1994( هماهنگ است.
مشللخصه ي بارز روان پریشی، بروز پاسخ های هیجانی از سوی فرد و اضطراب 
شللدید در وی اسللت. این اختالل، غالباً توانایی های شللناختی فرد را با اخالل مواجه 
می سللازد. فللردی که از روان پریشللی رنج می برد، دارای شللخصیت بی ثبللات بوده و 

ستیزه جو و ضد اجتماعی است.
در راسللتای تعالیم علوم جامعه شناسللی و روان شناسللی، می تللوان با اتخاذ 
برنامه های پیشللگیرانه، از بروز و شیوع اختالل روان پریشی که می تواند بستری برای 

پیدایش رفتارهای بزهکارانه باشد، جلوگیری کرد.
دیگللر نتایج پژوهش حاضر که در ارتباط با فرضیه های فرعی می باشللند، هم 
سللو و هماهنگ با پژوهش انجام شده توسللط محققانی همانند؛ نیک اختر )1378(، 
رمضانی )1375(، حسللینی الهاشللمی )1364(، جلیلی )1372(، نوابی نژاد )1361(، 
احمدی و کونانی )1388( نشان می دهد که میانگین و نرخ معدلی ترتیب تولد و تعداد 
اعضای خانواده ي گروه پسران نوجوان بزهکار، به طور معنی داری بیش از گروه پسران 

نوجوان غیر بزهکار می باشد.
میانگین و نرخ معدلی میزان تحصیالت والدین، تحصیالت پسللران نوجوان و 
تعداد اتاق های منزل در گروه پسران نوجوان غیر بزهکار، به طور معنی داری بیش از 

گروه پسران نوجوان بزهکار بوده است. 

1. Mytera
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* احمدی، احمد، روان شناس�ی نوجوانان، اصفهان، انتشارات مشعل، چاپ نخست، 

1368
* احمدی، حبیب و همکاران، »بررس�ی تطبيقی رفتار بزهکارانه دانش آموزان 
دبيرستان های نظام قدیم و جدید شهر شيراز«، مجله ي علوم اجتماعی و انسانی 

دانشگاه شیراز، دوره ي شانزدهم، شماره ي 2، 1378
* اشللرف، احمد، كژ رفتاری، مسایل انسانی و آسيب شناسی اجتماعی، تهران، 

انتشارات آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی، چاپ نخست، 1355
* انتصار فومنی، غالمحسللین، مقایس�ه ي برخ�ی از عوامل موث�ر در بزهکاری 
نوجوان�ان 13-9 س�اله ش�هرهای زنجان و قزوی�ن، تهران، مرکللز پژوهش های 

بنیادین معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1373
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اسالمی واحد خوراسگان، 1375
* جلیلللی، مهناز، بررس�ي عوام�ل موثر در بزهکاری نوجوانان ش�هر ش�يراز، 
پایان نامه ي دوره ي کارشناسللی ارشللد، شللیراز، بخش برنامه ریزی و جامعه شناسللی 

دانشگاه شیراز، 1372
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* حسللینی الهاشللمی، هایده، تاثي�ر خانواده بر بزه�کاری، پایان ناملله ي دوره ي 
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