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Abstract 

Background & Objective: Adolescence is characterized by high risk behaviors such as drugs abuse, delinquency and so on. Some multi– 
dimensional studies have examined factors influencing juvenile delinquency from various aspects. By this point of view, some individual and 

environmental factors should be chosen because juvenile delinquency is under the influence of individual factors and adolescent’s experiments 

in their family and their peers. This study examined the effect of three level factors including individual (emotional intelligence, self–concept), 
family (perception of parenting styles and family interactions), and social (social support and association with deviant peers) on juvenile 

delinquency. 
Methods: Research methodology is descriptive and research design is correlation with multi–level analysis type. The study population consisted 

of all high school students Babol, Iran. Cluster sampling was used to recruit 689 students (334 boys & 355 girls). The research instruments were 

Attitudes toward Juvenile Delinquency Designed by Afzali (2010), Emotional Intelligence Scale by Wong and Law (2002), Self–Concept Scale 
by Piers and (2008), Perception of Parenting Styles (POPS) by Grolnic, Deci and Ryan (1997), Family Assessment Device (FAD, 1983), the 

Multidimensional Scale of Received Social Support (MSPSS, 1988), and Association with Deviant Peers Scale by Pascal and colleagues (2003). 
STATA software, 14th version was used to analyze descriptive statistics such as average and standard deviation and inferential statistics including 

correlation analysis, multiple linear regression and hierarchical linear modeling. Also the significant level for all of the hypothesis tests was 

considered 0.05.  
Results: The result of hierarchical linear modeling and multiple linear regression showed that the variables of gender, age, acceptance and self– 

concept did not have any meaningful effect on the attitude towards delinquency but the variables related emotional intelligence (p<0.001), family 
function (p<0.001), protecting autonomy (p=0.001), the involvement (p=0.010), Association with deviant peers and social support (p<0.001) 

showed had a statistically significant effect on the attitude towards delinquency. 

Conclusion: Individual, family and social factors have a significant effect on attitudes toward juvenile delinquency. The costs which are spent 
for coping with delinquency can be consumed for adolescent’s education and apprenticeship. Recognizing effective factors on juvenile 

delinquency is necessary for achieving this goal. Identifying different individual, family and social predictors of delinquent behaviors in 
adolescents can be an important effort for reducing and controlling delinquency.  

Keywords: Individual factors, family factors, social factors, juvenile delinquency. 
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 دهیچک

 یمتعدد مطالعات است.غیره  و بزهکاری و مواد سوءمصرف ازقبیل آفرینمشکل رفتارهای انواع از بسیاری دچارشدن به برای ،باال مخاطرٔه با ایدوره نوجوانی زمینه و هدف:
 پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل فردی و خانوادگی و اجتماعی در نگرش به بزهکاری نوجوانان انجام شد. اند.کرده یبررس رابزهکاری نوجوانان  بر مؤثر عوامل
آموزان مقطع متوسطٔه شهر  آماری پژوهش را تمامی دانش ٔجامعه و طرح پژوهش همبستگی از نوع تحلیل چندسطحی بود. توصیفی، روش اجرای پژوهشبررسی: روش

های ای برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامهای مرحلهگیری خوشهروش نمونهدختر( از آنان به ۳۵۵پسر و  ۳۳۴نفر ) ۶۸۹بابل تشکیل دادند که 
های ها از روشو پرسشنامٔه پاسکال و همکاران بود. جهت توصیف داده هکاری، هوش هیجانی، خودارزشمندی، مقیاس ادراک والدین، سنجش خانواده، حمایت اجتماعیبز

با استفاده از تحلیل  هاوتحلیل دادهشد. تجزیههایی همچون میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای کمی و تعداد و درصد برای متغیرهای کیفی استفاده آمار توصیفی و شاخص
در  ۰٫۰۵ها برابر با انجام شد. مقدار آلفا در تمامی آزمون 1۴ویرایش  STATAافزار گیری از نرمبا بهرهمراتبی خطی سلسلهسازی همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه و مدل

 نظر گرفته شد.
متغیرهای جنسیت، سن، خودارزشمندی و گرمی اثر آماری معناداری بر نگرش به بزهکاری مراتبی نشان داده شد که نه و سلسلهسازی خطی چندگادر هر دو روش مدل ها:یافته

ار (، ارتباط با همساالن بزهکp=۰٫۰1۰(، درگیری )p=۰٫۰۰1(، حمایت از خودمختاری )p<۰٫۰۰1(، عملکرد خانواده )p<۰٫۰۰1که متغیرهای هوش هیجانی )ندارند؛ درحالی
(۰٫۰۰1>p( و حمایت اجتماعی)۰٫۰۰1>p.اثر آماری معناداری بر نگرش به بزهکاری نشان دادند ) 

گرفته برای نوجوانان که سرمایٔه عظیم های صورتریزیعوامل فردی و خانوادگی و اجتماعی در نگرش به بزهکاری نوجوانان تأثیر معناداری دارند؛ بنابراین در برنامه گیری:نتیجه
خصوص جامعه بسیار است. برای رسیدن به ها و بهنوادهکشور و جوانان آینده هستند باید به نقش این عوامل توجه شود. پیامدهای نامناسب بزهکاری برای خود نوجوانان و خا

گاهی از علل و عوامل مؤثر در بزهکاری نوجوانان را کسب کرد.   چنین هدفی باید آ
 .عوامل فردی، عوامل خانوادگی، عوامل اجتماعی، بزهکاری نوجوانان ها:کلیدواژه
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 مقدمه ۱
مهاجرت از روستاها به  رویٔهزندگی شهری، گسترش بی امروزه توسعٔه

 نشینی، فراوانی مشکالت اقتصادیشهرهای بزرگ، افزایش حاشیه
از افراد جامعه باعث افزایش کمی  بیشتریبودن درصد اجتماعی و جوان

مناسبی برای مواجهه با انواع  های اجتماعی شده و زمینٔهو کیفی آسیب
 ازجملٔه .خصوص در میان قشر نوجوان فراهم ساخته استبهها آسیب

 (.1) بزهکاری نوجوانان اشاره کرد توان به پدیدٔهها میاین آسیب
بزهکاری  بر اثرگذار عواملگوناگون،  مناظر از یمتعدد مطالعات

 بر اثرگذار یرهایمتغ شناسایی، هدف و اندکرده یبررس رانوجوانان 
شناختی های بومنظریٔه نظام. استگیری بزهکاری نوجوانان بوده شکل

کنندٔه رفتار چارچوبی کاربردی برای بحث دربارٔه تعیین« برنربرونفن»
بر عوامل این نظریه عالوهکند. مطابق با بزهکاری نوجوانان فراهم می

کنند، نقش مهمی فردی، بافت اجتماعی که اشخاص در آن زندگی می
از این باور   1واژٔه هوش هیجانی(. ۲در فهم رفتارهای افراد دارد.)

ها عنصری مهم در هوش هستند. هوش هیجانی نشأت گرفت که هیجان
گارانه کند که منجربه کنش سازبین عاطفه و شناخت تعادل ایجاد می

از آن است که بین ها بر جوانان حاکی(. نتایج برخی پژوهش۳شود )می
هوش هیجانی و مشکالت رفتاری ارتباط منفی وجود دارد. هر اندازه 

های خود را بهتر مدیریت کنند و از و جوانان بتوانند هیجان نوجوانان
های اجتماعی بیشتری برخوردار باشند، مشکالت رفتاری مهارت

(. ۴شود )ها مشاهده میی نظیر پرخاشگری، بزهکاری و... در آنکمتر
عنوان یکی از ابعاد مستند در دیگر احساس خودارزشمندی بهازسوی

بینی رفتار و موقعیت انسانی است که تلفیقی از توسعٔه شخصیت پیش
دهد فرد ارائه میو انگیزش و یادگیری را در قالب ساختاری منحصربه

گرفته سطح ضعیف حرمت خود های صورتپژوهش (. بسیاری از۵)
اند. مثابٔه عاملی مستعدکننده برای بزهکاری قلمداد کردهرا حداقل به

( نشان داد احساس ۶از  نقل ؛ به۲۰۰۸نتایج پژوهش یبرانت )
در سازگاری اجتماعی و  خودارزشمندی مثبت از عوامل بسیار مهم

مچنین احساس پیشگیری از مشکالت رفتاری شایع است. ه
خودارزشمندی منفی رابطٔه مستقیم با مشکالت رفتاری در پسران دارد. 

فردی، نقش ترین نهاد اجتماعی، در کنار عوامل درونخانواده بنیادی
عنوان اولین عامل کند. والدین بهمهمی در تحول نوجوانان ایفا می

ختی و شناکردن فرزندان، نقش مهمی در ارضای نیازهای رواناجتماعی
گری ریان و دسی تحول مثبت آنان دارند. در نظریٔه خودتعیین

تأثیرگذاری والدین در قالب سه سبک فرزندپروری درگیرشدن و 
(. نبودن حمایت ۷حمایت از خودمختاری و گرمی بررسی شده است )

های اجتماعی یکی دیگر از عواملی است که در بروز و شیوع اختالل
 کندیم انیب (۸) ونیسارافرفتاری و بزهکاری نوجوانان نقش دارد. 

 و احترام عالقه، شده،ادراک آرامش به دارد اشاره یاجتماع تیحما
 نیا و کندیم افتیدر یاجتماع یهاگروه ای مردم از شخص که یکمک
 گرید یسو از. باشد شده یناش مختلف منابع از تواندیم تیحما

 نیبهتر از همساالن یبزهکار که افتندیدر پژوهشگران

                                                      
1. Emotional Intelligence  
2. Attitude toward delinquency 
3. Emotional Intelligence 

ارتباط با همساالن بزهکار  .است نوجوانان یبزهکار یهاکنندهینیبشیپ
که نوجوانان ویژه هنگامیکند. بهدرگیری در انحرافات را تسهیل می

براین ارتباط با همساالن برای چنین رفتارهایی انگیزه دارند. عالوه
های فردی و کردن پاداشعنوان منبع لذت از طریق فراهمبزهکار به

سازد. فردی زمینه را برای درگیری در رفتارهای انحرافی فراهم میبین
در  اجتماعی را سایی سطوح مختلف فردی و خانوادگی وشنا

توان گامی مهم گیری بستر رفتارهای بزهکارانه در نوجوانان، میشکل
 تقویت با توانمی نیهمچن (.۴کاهش و کنترل بزهکاری دانست ) در

 از را آنان در افراد، کنندهو محافظت نگهدارنده عوامل این ایجاد و

اساس  همین بر کرد. مقاوم بزهکاری مجدد ارتکاب مقابل در درون
و در پاسخ به این خأل پژوهشی، مطابق با نظریٔه برونفن برنر که نقش 

کند، پژوهش حاضر به می سطوح مختلف را در رفتار افراد برجسته
بررسی نقش عوامل سطح فردی )هوش هیجانی و احساس 

، کارکرد های فرزندپروریخودارزشمندی( و خانوادگی )ادراک از سبک
شده، ارتباط با همساالن خانواده( و اجتماعی )حمایت اجتماعی ادراک

بزهکار( پرداخته و میزان واریانسی که هریک از این سطوح در بزهکاری 
 کند.نوجوانان را تبیین می

 بررسیروش 2

آموزان مقطع متوسطٔه شهر  آماری پژوهش حاضر تمامی دانشجامعٔه
روش دختر( از آنان به ۳۵۵پسر و  ۳۳۴نفر ) ۶۸۹بابل بودند که 

ای در پژوهش شرکت کردند. ای چندمرحلهگیری خوشهنمونه
صورت که ابتدا هفت مدرسٔه پسرانه و هفت مدرسٔه دخترانه بدین

صورت تصادفی انتخاب شدند و انتخاب و از هر مدرسه دو کالس به
در سطح ها ها در بین آنان توزیع شد. جهت گردآوری دادهپرسشنامه

شدٔه متغیرهای این سطوح توسط خانواده و اجتماع از میزان ادراک
های آمار ها، روشجهت توصیف دادهکنندگان استفاده شد. شرکت

هایی همچون میانگین و انحراف معیار برای توصیفی و شاخص
کارگرفته شد. متغیرهای کمی و تعداد و درصد برای متغیرهای کیفی به

با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون خطی  هاهوتحلیل دادتجزیه
افزار گیری از نرمبا بهرهمراتبی خطی سلسلهسازی چندگانه و مدل

STATA  ها صورت گرفت. مقدار آلفا در تمامی آزمون 1۴ویرایش
شکل سطح سطح اقتصادی خانواده بهدر نظر گرفته شد.  ۰٫۰۵برابر با 

ها آوری دادهبرای جمع شد.بندی ضعیف، متوسط و عالی درجه
 کار گرفته شد.گیری زیر بهابزارهای اندازه

گیری برای اندازه (:1۳۸۹پرسشنامٔه نگرش به بزهکاری فضلی )-
این پرسشنامه دارای  استفاده شد. از این پرسشنامه ۲نگرش به بزهکاری

ای از کاماًل ها براساس طیف لیکرت چهاردرجهگویه است. گویه ۲۸
گیری شدند. فضلی پایایی این ( اندازه۴( تا کامالً موافقم )1مخالفم )

پرسشنامه را در نوجوانان بررسی کرد و با استفاده از ضریب آلفای 
 (.۹به دست آورد ) ۰٫۸۸کرونباخ میزان پایایی را 

 یریگاندازه یبرا (:1۰)  4وانگ و الو  ۳ هوش هیجانیپرسشنامٔه-
گویه است.  1۶این پرسشنامه دارای  از استفاده شد. هوش هیجانی

4. Wong & Law 



۳ 

( تا 1ای از کاماًل مخالفم )درجهها براساس طیف لیکرت پنجگویه
در  یاسفستان یحیصر یروانیش گیری شدند.( اندازه۵)موافقم  کامالً
 اعالم کردند ۰٫۸۲پرسشنامه را  ییایپژوهش خود، پا یط 1۳۹۳سال 

(11). 

س-پیرسپرسشنامٔه احساس خودارزشمندی کودکان -  1هری
از این  ۲گیری احساس خودارزشمندی کودکانمنظور اندازهبه :(۲۰۰۸)

ای درجهها براساس طیف سهگویهای استفاده شد. گویه ۸۰پرسشنامٔه 
-گیری شدند. روایی آزمون توسط پیرساندازه اوقاتبله و خیر و گاهی

بندی درجههای آموز ارزیابی و همبستگی آن با نمرهدانش ۵۷ هریس در
اعالم شد. در هنجاریابی این مقیاس  ۰٫۴1آموزان ها از این دانشمعلم

های روایی در استان کرمان، ضریب 1۳۷۴طی مطالعٔه اسدی در سال 
 (. 1۲درصد گزارش شد )۹۲درصد و ضریب پایایی  ۵۹ تا ۳۹بین 

منظور به (:1۹۹۷گرولینک، دسی و ریان ) ۳مقیاس ادراکات والدین-
های فرزندپروری والدین، از این مقیاس یری ادراک از سبکگاندازه

ها براساس طیف گویه است. گویه ۴۲استفاده شد. این پرسشنامه دارای 
من  بارٔهدر( تا 1) درست نیست من اصالً بارٔهدرای از درجهلیکرت پنج

شامل خرده  اسیمق نیاگیری شدند. ( اندازه۵) خیلی درست است
 یمادر از خودمختار تیپدر و حما یریمادر و درگ یریدرگ یهااسیمق

خرازی . استپدر  یمادر و گرم یگرم و یپدر از خودمختار تیو حما
های مقیاساعتبار کلی ابزار و اعتبار خرده 1۳۸۸و کارشکی در سال 

 (.1۳گزارش کردند ) ۰٫۹۳تا۰٫۶۴آن را بین 
جهت سنجش کارکرد به : 4(FAD سنجش خانواده )پرسشنامٔه-

خانواده از این پرسشنامه استفاده شد توسط اپستین و بالدوین و بیشاپ 
گویه است.  ۵۳تهیه شده است. این پرسشنامه دارای  1۹۸۳در سال 

( تا 1ای از کامالً مخالفم )ها براساس طیف لیکرت چهاردرجهگویه
 1۳۸۰ی در سال در مطالعٔه ساالر گیری شدند.اندازه (۴کامالً موافقم )

همسانی درونی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ بین 

دست آمد به ۰٫۷۸ تا۰٫۴۲و اعتبار بازآزمایی آن بین  ۰٫۸۵تا۰٫۵۸
(1۴). 

 (:1۹۸۸زیمن و همکاران ) 5شدهمقیاس حمایت اجتماعی ادراک-
گیری حمایت اجتماعی از این پرسشنامه استفاده شد. این برای اندازه

گویه دارد و پاسخگو نظر خود را در طیف لیکرت  1۲مقیاس 
کند. ( بیان می۷( تا کاماًل موافقم )1ای از کامالً مخالفم )درجههفت

پایایی درونی این پرسشنامه را با  ۲۰۰۸بروور و همکاران در سال 
 (. 1۵گزارش کردند ) ۰٫۸۶یب آلفای کرونباخ استفاده از ضر

(: ۲۰۰۳پاسکال و همکاران ) 6مقیاس همنشینی با همساالن بزهکار-
گویه  ۸گیری ارتباط با همساالن بزهکار از این پرسشنامه با برای اندازه

کدام از ای از هیچدرجهها براساس طیف لیکرت پنجاستفاده شد. گویه
این پرسشنامه را در ایران  گیری شدند.( اندازه۵ها )( تا همٔه آن1ها )آن

های ترجمه کرده و ویژگی 1۳۹۰آلبوکردی و همکاران در سال 
سنجی آن بررسی شد. در پژوهش آنان پایایی بازآزمایی مقیاس با روان

 ۰٫۸۳دست آمد و ضریب آلفای کرونباخ آن به ۰٫۸۰فاصلٔه دو هفته 
  (.1۶محاسبه شد )

حظات اخالقی ذیل در پژوهش رعایت شد. شایان ذکر است مال
ها از طرح پژوهشی آگاه شده و با رضایت کامل در جلسات آزمودنی

ها درخصوص ها شرکت کردند. به آزمودنیپاسخ به پرسشنامه
شان نزد پژوهشگر اطمینان داده شد و ماندن اطالعات خصوصیمخفی

ری را کنندگان، پژوهشگر آزمونگیجهت حفظ حریم شخصی مشارکت
 در محیط مناسب برگزار کرد.

 هایافته ۳

آموز دختر و پسر با دانش ۶۸۹در این مطالعه نگرش به بزهکاری تعداد 
های سال بررسی شدند. توزیع ویژگی 1۷٫۰۵±۲٫۷۰میانگین سنی 

  ارائه شده است. 1ها در جدول اجتماعی خانوار آنفردی و اقتصادی

 هاهای فردی و خانوادگی آزمودنیتوزیع ویژگی .1جدول 
 متغیر سطح تعداد درصد
 پسر ۳۳۴ ۴۸٫۵

 دختر ۳۵۵ ۵1٫۵ جنسیت

 کل ۶۸۹ 1۰۰٫۰
 سال 1۵ 1۹ ۲٫۸

 سن
 سال 1۶ ۲۳۷ ۳۴٫۴

 سال 1۷ ۳۳۵ ۴۸٫۶

 سال 1۸ ۹۸ 1۴٫۲

 کل ۶۸۹ 1۰۰٫۰
 ضعیف ۳۷ ۵٫۴

 اجتماعیوضعیت اقتصادی
 متوسط ۶۲۳ ۹۰٫۴
 عالی ۲۹ ۴٫۲

 کل ۶۸۹ 1۰۰٫۰

                                                      
1. Pierce & Harris 
2. Children’s self-concept 
3. Perceptions of parents scales (POPS) 

4. Family Assessment Device (FAD) 
5. Multiple scale of social support 
6. Affiliation with delinquent peers scale 
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در این مطالعه عالوه بر نگرش به بزهکاری، متغیرهای دیگری همچون 
هوش هیجانی، خودارزشمندی، عملکرد خانواده، حمایت از 
خودمختاری، درگیری، گرمی، ارتباط با همساالن بزهکار و حمایت 

اجتماعی در سطوح مختلف فردی و خانوادگی و اجتماعی بررسی شد. 
 ارائه شده است. ۲های توصیفی این متغیرها در جدول شاخص

 شدههای توصیفی متغیرهای بررسی. شاخص۲جدول 

 انحراف معیار میانگین یشینهب کمینه متغیر سطح

 آموزدانش
 ۰٫۴۲ ۲٫۶۶ ۴ 1٫۳۲ نگرش به بزهکاری

 ۰٫۷۹ ۳٫۵۰ ۵ 1 هوش هیجانی
 ۰٫۲۷ 1٫۹۹ ۲٫۹۹ 1٫۰1 خودارزشمندی

 خانواده

 ۰٫۵۸ ۲٫۲۰ ۳٫۸۶ 1 عملکرد خانواده
 1٫۰۴ ۴٫۳۸ ۶٫۸۹ ۲ حمایت از خودمختاری

 1٫1۲ ۴٫۴۹ ۶٫۹۲ 1٫۸۳ درگیری
 1٫۴۲ ۴٫۹۳ ۷ 1 گرمی

 اجتماعی
 1٫1۳ 1٫۸۹ ۵ 1 ارتباط با همساالن بزهکار

 ۰٫۹1 ۳٫۶۴ ۵ 1 حمایت اجتماعی

منظور بررسی ارتباط خطی بین متغیرهای پژوهش از تحلیل به
دهندٔه ماتریس ضرایب نشان ۳همبستگی استفاده شد. جدول 

 شده است. همبستگی پیرسون متغیرهای بررسی

 شده. ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای بررسی۳جدول 

 سطح

ش به 
متغیر نگر

بزهکاری
ش هیجانی 

هو
خودارزشمندی 
عملکرد خانواده 
 

ت از خودمختاری
حمای

 

درگیری
گرمی 
 

ارتباط با همساالن 
بزهکار

 

ت اجتماعی
حمای

 

 

 آموزدانش
         1 نگرش به بزهکاری

        1 -۷۹٫۰* هوش هیجانی
       1 ۴۰٫۰* -۵۶٫۰* خودارزشمندی

 خانواده

      1 ۵۸٫۰* ۴۸٫۰* -۷1٫۰* عملکرد خانواده
حمایت از 
 خودمختاری

*۶۶٫۰- *۶۷٫۰ *۳۹٫۰ *۳۵٫۰ 1     

    1 ۷۹٫۰* ۲۹٫۰* ۲۸٫۰* ۶۳٫۰* -۶1٫۰* درگیری
   1 ۷۴٫۰* ۷۲٫۰* ۳۲/۰* ۲۹٫۰* ۶۴٫۰* -۶۴٫۰* گرمی

 اجتماعی
ارتباط با همساالن 

 بزهکار
*۶۹٫۰ *۶۴٫۰- *۳۲٫۰- *۴۴٫۰- *۵۳٫۰- *۵۲٫۰- *۶۷٫۰- 1  

 1 -۵۸٫۰* ۶۶٫۰* ۶۷٫۰* ۶۸٫۰* ۴۴٫۰* ۴1٫۰* ۷1٫۰* -۷۲٫۰* حمایت اجتماعی
۰۵٫۰>p* 

شود تمامی متغیرهای پژوهش با مشاهده می ۳طورکه در جدول همان
تر از همه اینکه (. مهمp<۰٫۰۵ارتباط خطی معناداری دارند )یکدیگر 

عنوان متغیرهای مستقل دارای ارتباط آماری نسبتاً تمامی متغیرها به
و بیشتر( با نگرش به بزهکاری هستند  ۰٫۶زیادی )در حدود 

(۰٫۰۵>p؛ ازاین)زمان تمامی این متغیرها بر رو در بررسی اثر هم

سازی رگرسیون خطی چندگانه، باید پدیدٔه نگرش به بزهکاری در مدل
دربردارندٔه مدل اولیه و نهایی  ۴خطی نیز مدنظر قرار گیرد. جدول هم

منظور تعیین اثر متغیرهای مستقل بر نگرش رگرسیون خطی چندگانه به
 به بزهکاری است.
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 رگرسیون خطی چندگانه برای متغیر پاسخ نگرش به بزهکاری. نتایج حاصل از برازش مدل اولیه و نهایی ۴جدول 
 p *VIFمقدار  شدهبرآورد استاندارد خطای معیار برآورد متغیر مدل

 اولیه )کامل(

 1٫۰1 ۰٫1۳۷ ۰٫۰۲۶ ۰٫۰1۵ ۰٫۰۲۲ جنسیت
 1٫۰1 ۰٫۵۹۲ ۰٫۰۰۹ ۰٫۰۰۳ ۰٫۰۰1 سن

 ۲٫۵۴ <۰٫۰۰1 -۰٫۲۷۰ ۰٫۰1۵ -۰٫1۴۲ هوش هیجانی
 1٫۰۲ ۰٫۴۸۲ -۰٫۰1۲ ۰٫۰۳۸ -۰٫۰۲۷ خودارزشمندی
 1٫۴1 <۰٫۰۰1 -۰٫۳۸۰ ۰٫۰1۵ -۰٫۲۷۲ عملکرد خانواده

 ۳٫۴۵ ۰٫۰۰۴ -۰٫۰۹۴ ۰٫۰1۳ -۰٫۰۳۷ حمایت از خودمختاری
 ۳٫۳۷ ۰٫۰۳۹ -۰٫۰۶۶ ۰٫۰1۲ -۰٫۰۲۵ درگیری
 ۳٫۳۰ ۰٫۲۵۰ -۰٫۰۳۶ ۰٫۰۰۹ -۰٫۰11 گرمی

 ۲٫1۴ <۰٫۰۰1 ۰٫1۸۹ ۰٫۰۰۹ ۰٫۰۷۰ ارتباط با همساالن بزهکار
 ۲٫۳۵ <۰٫۰۰1 -۰٫1۰۲ ۰٫۰1۲ -۰٫۰۴۷ حمایت اجتماعی

 نهایی

 ۲٫۵۳ <۰٫۰۰1 -۰٫۲۷۰ ۰٫۰1۴ -۰٫1۴۳ هوش هیجانی
 1٫۴۰ <۰٫۰۰1 -۰٫۳۸۰ ۰٫۰1۴ -۰٫۲۷۰ عملکرد خانواده

 ۳٫۲۷ ۰٫۰۰1 -۰٫۰۹۴ ۰٫۰1۲ -۰٫۰۴۰ حمایت از خودمختاری
 ۲٫۹۹ ۰٫۰1۰ -۰٫۰۶۶ ۰٫۰11 -۰٫۰۲۹ درگیری

 1٫۸۰ <۰٫۰۰1 ۰٫1۸۹ ۰٫۰۰۸ ۰٫۰۷۴ ارتباط با همساالن بزهکار
 ۲٫۳1 <۰٫۰۰1 -۰٫۰1۲ ۰٫۰1۲ -۰٫۰۴۹ حمایت اجتماعی

* Variance Inflation Factor 
شده در جدول داده، برخالف ارتباط خطی زیاد نشان۴باتوجه به جدول 

های اولیه و مستقل مدل ای بین متغیرهایخطی درخورتوجه، هم۳
(. همچنین مشخص شد متغیرهای VIF<1۰نهایی وجود ندارد )

جنسیت، سن، خودارزشمندی و گرمی بر نگرش به بزهکاری اثر 
معناداری ندارند. پس از حذف این متغیرها در مدل نهایی، تمامی 
متغیرهای هوش هیجانی، عملکرد خانواده، حمایت از خودمختاری، 

ای در نگرش ت اجتماعی دارای اثر معنادار و کاهندهدرگیری و حمای
که ارتباط با همساالن بزهکار (؛ درحالیp<۰٫۰۵به بزهکاری هستند )

(. ضرایب p<۰٫۰۰1اثر افزایشی بر نگرش به بزهکاری دارد )
ال عنوان مثبرآوردشده نیز بیانگر اندازٔه اثر هریک از این متغیرهاست. به

واحد افزایش در نمرٔه ارتباط با همساالن بزهکار نمرٔه نگرش به با یک
یابد. ضرایب برآوردی استانداردشده نیز افزایش می ۰٫۰۷۴بزهکاری 

و ارتباط با  ترتیب عملکرد خانواده و هوش هیجانینشان دادند که به

همساالن بزهکار تأثیر بیشتری را بر نگرش به بزهکاری دارند. ضریب 
دست آمده که به ۰٫۷۹شده برای هر دو مدل تقریباً برابر با تعیین تعدیل

درصد از تغییرات نگرش به ۸۰ توان پیشگویی در حدود  ٔدهندهنشان
ت جهها است. بهبزهکاری توسط متغیرهای مستقل هریک از مدل

سازی خطی افزایش دقت برآورد و توان پیشگویی از روش مدل
استفاده شد.  ۴مراتبی برای متغیرهای معنادارشده در جدول سلسله

اجتماعی افراد عاملی تصادفی در نظر برای این منظور سطح اقتصادی
کنندٔه آن نبوده و در متغیری تعریفگرفته شده که در مرحلٔه اول هیچ

صورت عاملی تصادفی در رهای سطح اجتماعی بهمرحلٔه دوم متغی
اجتماعی بیان شدند. نتایج حاصل از هریک از سطوح اقتصادی

 ارائه شده ۵صورت دو مدل در جدول مراتبی بهسازی خطی سلسلهمدل
 است. 

 سخ نگرش به بزهکاریمراتبی چندسطحی برای متغیر پا. نتایج حاصل از برازش مدل سلسله۵جدول 
 مقدار احتمال خطای معیار برآورد متغیر ساختار مدل

 اول

 بخش اثرات ثابت مدل

 ۰٫۰۰1 ۰٫۰1۴ -۰٫1۴۳ هوش هیجانی
 <۰٫۰۰1 ۰٫۰1۴ -۰٫۲۷۰ عملکرد خانواده

 ۰٫۰۰1 ۰٫۰1۲ -۰٫۰۴۰ حمایت از خودمختاری
 ۰٫۰۰۹ ۰٫۰11 -۰٫۰۲۹ درگیری

 <۰٫۰۰1 ۰٫۰۰۸ ۰٫۰۷۴ ارتباط با همساالن بزهکار
 <۰٫۰۰1 ۰٫۰1۲ -۰٫۰۴۹ حمایت اجتماعی

 بخش اثرات تصادفی مدل
اجتماعی وضعیت اقتصادی

 )واریانس(
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ - 

 - ۰٫۰۰۲ ۰٫۰۳۶ خطا )واریانس(
 <۰٫۰۰1 ۰٫۰1۴ -۰٫1۴۹ هوش هیجانی بخش ثابت مدل دوم
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 <۰٫۰۰1 ۰٫۰1۵ -۰٫۲۷۲ عملکرد خانواده
 ۰٫۰۰1 ۰٫۰1۲ -۰٫۰۴۲ خودمختاریحمایت از 

 ۰٫۰۰۵ ۰٫۰11 -۰٫۰۳1 درگیری

 بخش اثرات تصادفی مدل

اجتماعی وضعیت اقتصادی
 )واریانس(

۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ - 

ارتباط با همساالن بزهکار 
 )واریانس(

۰٫۰۰۴ ۰٫۰۰۳ - 

 - ۰٫۰۰1 ۰٫۰۰1 حمایت اجتماعی )واریانس(
 - ۰٫۰۰۲ ۰٫۰۳۶ خطا )واریانس( 

، مدل اول که شامل تنها مؤلفٔه تصادفی وضعیت ۵براساس جدول 
اجتماعی است برآوردهایی مشابه با مدل رگرسیون خطی اقتصادی

مراتبی دیگر مدل خطی سلسلهعبارتکند. بهچندگانه ارائه می
. دهدشده تفاوتی با مدل رگرسیون خطی چندگانه نشان نمیدرنظرگرفته

نمایی دو مدل نیز تأیید این مطلب با استفاده از آزمون نسبت درست
(. این مطلب شاید دور از ذهن نیست چرا که با نگاهی p<۰٫۰۰1شد )

شود که شده توسط بخش تصادفی مدل مشاهده میبه واریانس تبیین
این واریانس تا سه رقم برآوردی برابر صفر بوده و در مقایسه با واریانس 

رو تصادفی درنظرگرفتن این بخش ضروری ر است؛ ازاینخطا صف
 رسد.نظر نمیبه

بیانگر این است که متغیرهای  ۵شده در جدول همچنین مدل دوم ارائه
ارتباط با همساالن بزهکار و حمایت اجتماعی که برای تبیین بخش 

، در اجتماعی در نظر گرفته شدهتصادفی در سطوح مختلف اقتصادی
رو دهند؛ ازاینخود اختصاص میاز واریانس خطا را بهدرصد 1۲حدود 

این مدل بهتر از مدل قبل عمل کرده است. همچنین آزمون نسبت 
نمایی نشان داد درمقایسه با مدل رگرسیون خطی ساده، مدل درست

توان (، اگرچه میp<۰٫۰۰1کند )مراتبی دوم بهتر عمل میخطی سلسله
ها برآورد ضرایب مدل و دقت آنمشاهده کرد که تغییر محسوسی در 

 ایجاد نشده است.

 بحث 4

منظور تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر نگرش به پژوهش حاضر به
از میان بزهکاری در نوجوانان صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد 

 بزهکاری به نگرش با هیجانی فردی، بین هوش سطح متغیرهای
دیگر با افزایش عبارتبه .دارد معناداری وجود رابطٔه منفی و نوجوانان

شود و هوش هیجانی نوجوانان، میزان نگرش به بزهکاری آنان کم می
برعکس با کاهش هوش هیجانی نوجوانان، میزان نگرش به 

الهی یابد. همسو با نتایج پژوهش، فیضشان افزایش میبزهکاری
( نشان داد به موازات افزایش هوش هیجانی گرایش مثبت به 1۷)
توان گفت طبق یابد. در تبیین نتایج میهکاری در نوجوان کاهش میبز

گیری نظر گلمن هوش هیجانی، شناخت احساسات خویش و تصمیم
دیگر هوش هیجانی یکی از نیازهای عبارتمناسب در زندگی است. به

راستا انسان برای مقابله با مشکالت و مدیریت استرس بوده که دراین
های دیگران و فقدان کنترل مناسب یجاننفهمیدن احساسات و ه
زا و شکست در مدیریت مثبت های مشکلهیجانات خود در موقعیت

در ارتباط با دیگران، ممکن است منجربه رفتارهای انحرافی نظیر 
دیگر نتایج مربوط به (. ازسوی1۸استفاده از دیگران و جرم شود )سوء

خانوادگی  طحس متغیرهای سطح خانوادگی مشخص کرد متغیرهای
 بزهکاری به نگرش با( خانواده کارکرد و مؤلفٔه حمایت از خودمختاری)

دیگر با افزایش عبارتبه .دارند معناداری رابطٔه منفی و نوجوانان
حمایت از خودمختاری و عملکرد خانواده در سطح خانواده، میزان 

شود و برعکس با کاهش حمایت نگرش به بزهکاری نوجوانان کم می
خودمختاری و عملکرد خانواده، میزان نگرش به بزهکاری این  از

کار حسینی و یکهیابد. همسو با نتایج پژوهش، نوجوانان افزایش می
( دریافتند بین دو گروه نوجوانان بزهکار و عادی از نظر میزان 1)

فرزندی، کنترل و نظارت والدینی، پایگاه بستگی والدیدل
بقٔه انحراف در والدین تفاوت معنادار اجتماعی و وجود سااقتصادی

اداری بین  مراقبت و اعتماد والدینی تفاوت معن ٔ وجود دارد؛ اما درزمینه
( بیان 1۹دو گروه مشاهده نشد. همچنین پرلرنو، کراپارو و تورنابونی )

کردند گروه مجرم درمقایسه با گروه عادی پیوند عاطفی ضعیف با 
فی از سوی والدین را بیشتر گزارش نکردن محبت کاوالدین و دریافت

توان گفت خانواده مهمترین کانون کنند. در تبیین نتایج پژوهش میمی
ای که سبک تربیتی ناسالم و کارکرد گونهرشد و پرورش انسان است. به

های رفتاری و بزهکاری در فرزندان معیوب خانواده باعث بروز اختالل
حیطی امن، زمینه را برای شکوفایی شود و خانوادٔه سالم با ایجاد ممی

سازد. خانواده همچون سیستمی قدرتمند و سازندگی فرزندان فراهم می
دهد. وجود ارتباطات صریح و تأثیر قرار میتمام اعضای خود را تحت

دهی عاطفی و مؤثر مراتب قدرت، تقسیم نقش، پاسخکارآمد، سلسله
عوامل مؤثر در  و وجود ساختارهای قوی و کارساز خانوادگی از

توان (. بر این اساس می۲۰کارآمدی خانواده و اعضایش است )
عنوان مهمترین نهاد اجتماعی جامعه، تأثیر استنباط کرد که خانواده به

مهمی در نوع نگرش فرزندان به بزهکاری و رفتارهای پرخطر دارد. 
 سطح متغیرهایدهد نتایج پژوهش در سطح اجتماعی نیز نشان می

( بزهکار همساالن با ارتباط شده، ادراک اجتماعی حمایت)اجتماعی 
دیگر با عبارتبه .دارد معناداری رابطٔه نوجوانان بزهکاری به نگرش با

شده و کاهش ارتباط با همساالن افزایش حمایت اجتماعی ادراک
بزهکار در سطح اجتماع، میزان نگرش به بزهکاری نوجوانان کاهش 

( نیز 1۶با نتایج، پژوهش آلبوکردی و نظری و نوری )یابد. همسو می
بینی وقوع مشخص کرد همنشینی با همساالن بزهکار قادر به پیش

توان گفت حمایت اجتماعی بزهکاری است. در تبیین نتایج پژوهش می
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با تقویت پیوند اجتماعی و احساس تعلق اجتماعی و کاهش فشارهای 
ر ارتکاب به جرم مؤثر واقع شود. حمایت مثابٔه مانعی بتواند بهروانی می

 مقررات و پیامد  ٔاجتماعی در ابعاد اطالعاتی، با افزایش آگاهی درباره
ها همچنین اعمال مجرمانه، حمایت مالی با کاهش فشارها و تنش

حمایت عاطفی با تقویت خودپنداره و تقویت پیوستگی، قادرند نقش 
براین باتوجه به (. عالوه۲1د )بازدارندگی در ارتکاب به جرم ایفا کنن

ها گیریتدریج نفوذ و تأثیر همساالن بر تصمیمبه اینکه در دورٔه نوجوانی
های همسال ، ارتباط نوجوانان با گروهشودو رفتار نوجوانان بیشتر می

ها تأثیرگذار تواند در بروز رفتارهای نابهنجار از سوی آنبزهکار می
 باشد.

 گیرینتیجه ۵
هش نشان داد عوامل فردی و خانوادگی و اجتماعی در نتایج پژو

توان گفت نگرش به بزهکاری نوجوانان تأثیر معناداری دارد. بنابراین می

نوجوانانی که ارتباط بهتر با والدین و بزرگساالن و همساالن دارند و از 
های کنند، بیشتر درگیر فعالیتسوی آنان حمایت بیشتری را دریافت می

شوند و درنتیجه فرصت کمتری برای پرداختن به اعی میمقبول اجتم
رفتارهای ناهنجار خواهند داشت. همچنین نوجوانانی که از 

های فردی بیشتر مانند هوش هیجانی برخوردارند و بهتر توانمندی
های خود و دیگران را شناخته و آن را تنظیم کنند، کمتر توانند هیجانمی

گرفته های صورتریزید؛ لذا در برنامهشوندرگیر رفتارهای پرخطر می
 عظیم کشور و جوانان آینده هستند باید به  ٔبرای نوجوانان که سرمایه

 نقش این عوامل توجه شود.
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