
 

 

 (1393پرسشنامه استاندارد بزهکاری نوجوانان آیتی )

 

 تعریف مفهومی

 ایوضع  ،یخطا کردن گرفته شده است. در واقع بزهکار ی( از معناDelinquency) ینیاز واژه الت یزهکار: ب یزهکارب

موجب  تیصورت ارتکاب جنا نی. در اابدی یخود را با آن مواجه م ،یکننده از الزامات قانون یاست که شخص تخط یحالت

توان به  یرا م یسان اصطالح بزهکار نیشود. بد یم رورو به  یبه مجرم شده و متعاقب آن با مجازات ها تیاسناد مسئول

 م،یتقلب ها، جرا ،یها ی) نظیر دزد ییامور جنا نین و همچناز قانو یصور تخط یتمام یها یژگیهنگام مشخص ساختن و

 اصل، یبه کار برد.) محمد ابند،ی یخاص صورت وقوع م یدوران ایمنطقه و  ای یو...( که در کشور یمال یسوء استفاده ها

۱۳۸۵ :۶۰.)  

 

 تعریف عملیاتی

بدون  یو فرهنگ یاجتماع یاز رفتار است که هم به تخلف از قانون و هم به تخلف از هنجارها یفیط یبزهکار:  یبزهکار

که  یهر گونه اقدام به عمل گریعبارت د به .دارند یاشاره دارد که منع قانون یو به اعمال.شود  یاطالق م یرسم یقانون شکن

سال صورت  ۱۲ - ۱۸معه باشد و توسط افراد جا کی یفرهنگ یارزش یارهایو مع نیمقررات، قوان ن،یبرخالف مواز

توسط آیتی ساخته شده است. این  1393در سال  استاندارد بزهکاری نوجوانانپرسشنامه  (۱۳:  ۱۳۷۸ ،یاحمد)ردیگ

سوال دارد و هدف آن ارزیابی عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان)فقراقتصادی خانواده، دوستان ناباب، پایبندی  19پرسشنامه 

مولفه مورد سنجش  5خانواده به مذهب، نحوه گذران اوقات فراغت و شرایط اجتماعی خانواده می باشد. در این پرسشنامه 

 و ارزیابی قرار گرفته است

 



 

 

ف
دی

ر
 

 سواالت

فم
خال

ال م
ام

ک
 

فم
خال

م
رم 

دا
ی ن

ظر
ن

 

قم
واف

م
قم 

واف
ال م

ام
ک

 

 میمستق ریتاث ینوجوانان به بزهکار شیتواند برگرا ینامساعد م یمال تیوضع ۱

 داشته باشد

1 2 3 4 5 

نوجوانان  یتواند از نظر روان یبه آرزوها، م دنیجهت رس یقدرت مال نداشتن ۲

 ارتکاب جرم آماده سازد یرا برا

     

      در نوجوانان است یساز بزهکار نهیزم ن،یرنشیدور و فق یدر محله ها یزندگ ۳

نامساعد و در  یو روح یفکر طیشرا جادیمنجر به ا ینظر من فقر مال به ۴

 شود ینوجوانان م یبزهکار جهینت

     

      در نوجوانان وجود دوستان ناباب است یبزهکار یاصل لیاز دال یکی ۵

      سازد یم اینوجوانان مه یارتکاب جرم را برا نهیو آمد با افراد ناباب زم رفت ۶

دوستان خود را آلوده  یبه راحت یتوانند در دوران نوجوان یافراد م یبرخ ۷

 اعمال خود سازند

     

      خانواده بر انهاست ریاز تاث شتریدوستان برافراد ب ریتاث یدوران نوجوان در ۸

خانواده قرار  یمذهب یبندیپا زانیم ریطور قطع اعمال نوجوانان تحت تاث به ۹

 ردیگ یم

     

      هستند یرمذهبیغ ینوجوانان بزهکار از خانواده ها شترینظر من ب به ۱۰

 یم یالگوبردار نیاز رفتار والد یشتریب زانیفرزندان به م ،یدوران نوجوان در ۱۱

 یو اخالق یمذهب یبندیپا زانیآنها با م یاحتمال بزهکار جهیکنند، در نت

 دارد میرابطه مستق نیوالد

     

بدان توجه داشت  دینوجوانان با یاز بزهکار یریجلوگ یکه برا یاز عوامل یکی ۱۲

 نحوه گذران اوقات فراغت آنهاست

     

نوجوانان را از  نایقیسالم)ورزش،مطالعه و ... ( در اوقات فراغت،  حاتیتفر ۱۳

 در امان خواهد داشت یارتکاب بزهکار

     

به آن در  نیناسالم و عدم توجه والد حاتینوجوانان غالبا در اثر تفر یبزهکار ۱۴

 است یدوره نوجوان

     

 رگذارینوجوانان تاث یاز بزهکار یریدر جلوگ ن،یشغل مناسب والد داشتن ۱۵

 است

     

نوجانان را به  یخانواده،بزهکار یاعضا یواال یو اجتماع یاخالق تیشخص ۱۶

 رساند یحداقل م

     

در  یاز بروز بزهکار یریشگیمهم در پ یبا فرزندان،عامل نیبرخورد والد نحوه 17

 آنها است

     

      رندیگ یدر زمره نوجوانان بزهکار قرار م شتریطالق ب فرزندان 18



 

 

نوجوانان را کاهش داده و  یخانوادگ تیحما زانینامساعد، م یخانوادگ اوضاع 19

 گردد یم ایآنان مه یبرا یبزهکار نهیزم شتریب جهیدر نت

     

 

 

 گذارینمرهشیوه 

 .استای لیکرت تنظیم شدهاساس مقیاس پنج گزینه پرسشنامه بر نیا

 گذاری پرسشنامهشیوه نمره

 عنوان کامال موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم

 امتیاز 5 4 3 2 1

 

 

 پرسشنامه زیرمقیاس

 باشد.جدول زیر میسواالت مربوط به هر مقیاس به صورت . باشدیم زیر مقیاس 5 ییپرسشنامه دارا نیا

 شماره سواالت هاتعداد گویه ابعاد

 4تا  1 4 بعد اقتصادی خانواده

  8تا  5 4 دوستان ناباب

  11تا  9 3 پایبندی خانواده به مذهب

 14تا  12 3 نحوه گذران اوقات فراغت

 19تا  15 5 شرایط اجتماعی خانواده

 

 روایی و پایایی پرسشنامه

از آن جهت  ییروا تیکند. اهم یریموردنظر را اندازه گ یژگیو و صهیبتواند خص یریاندازه گ لهیآن است که وس روایی مقصود از

 ییاز روا. (1378 گران،یارزش و ناروا سازد)سرمد و د یرا ب یتواند هر پژوهش علم یم ینامناسب و ناکاف یها یریاست که اندازه گ

متخصصین در این و  دیاز جمله اسات نیآن از نظر متخصص یپرسشنامه استفاده و ط ییروا نییتع یبرا ییمحتوا ییو روا یصور

 پژوهش بهره گرفته شده است. نیا زمینه



 

 

 پایای پرسشنامه

حاصله  جینتا میاز افراد بده یبار و به گروه واحد نیکوتاه چند یفاصله زمان کیرا در  یریآن است که ابزار اندازه گ ییایمقصود از پا

 کیصفر تا  نیب معموال و اندازه آن میکن یاستفاده م ییایپا بیبه نام ضر یاز شاخص ییایپا یریاندازه گ یبه هم باشد. برا کینزد

به . (1378 گران،ی)سرمد و دکامل است ییایمعرف پا کی ییایپا بیو ضر ییایصفر معرف عدم پا ییایپا بیکند. ضر یم رییتغ

و سپس با استفاده از داده  سال انتخاب کرد 18از نوجوانان زیر  هینمونه اول کی (،1381ابراهیمی)پرسشنامه،  ییایپا نییمنظور تع

که  ییمحاسبه شد. از آنجا الفای کرونباخ بیضر زانیم  spssیپرسشنامه ها و به کمک نرم افزار آمار نیبه دست آمده از ا یها

 0.7بدست آمد چون بزرگتر از مقدار   spss  76/0در نرم افزار  متغیر مدیریت دانش یکرونباخ برا یبدست آمده آلفا ارمقد

 شود.باشد پایای پرسشنامه تایید میمی

 

 :منابع

 .روش تحقیق در علوم رفتاری( 1390سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازگان)

(. ۱۳۸۶) بیحب ،یاحمد،)نوجوانان بزهکاری( نوجوانان رفتاری انحرافات شناسی برجامعه درآمدی (.1385)عباس اصل، محمدی

 انحرافات  یجامعه شناس

 

 


