
  زشكي لرستانفصلنامه علمي ـ پژوهشي دانشگاه علوم پ
 

 

  

 کمالوند ، شهرك دانشگاهی پردیسخرم آباد، : آدرس مکاتبه

 mandana_saki@yahoo.com:  پست الکترونیک

 88تابستان هم، دیازیافته، دوره  / 13

بزهکاري در نوجوانان بزهکار کانون اصالح و تربیت عوامل خانوادگی و شخصیتی موثر بر بررسی 
  شهر خرم آباد

  
  7 الهام کرباسی،6 افسانه بدري زاده،5 فاطمه قاسمی،4 علی فرهادي،3، میترا صفا2  مژگان جاریانی،1ماندانا ساکی

  دانشگاه علوم پزشکی لرستان  گروه روانپرستاري، دانشکده پرستاري و مامایی، مربی،-1
  گروه اعصاب و روان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان استادیار، -2
  ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستاندانشیار، گروه اعصاب و روان- -3
  ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان مربی، گروه روانشناسی-4
  ، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستاناري مربی، گروه پرست-5
  دانشگاه علوم پزشکی لرستان، معاونت تحقیقات و فناوري، کارشناس پژوهشی -6
  معاونت تحقیقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکی لرستان-7
  

  

  40مسلسل  / 88 تابستان / 2شماره  / دهمیازدوره / یافته 
  

  
  

  13/3/88 : پذیرش مقاله،28/2/87 :دریافت مقاله
Øآسیبهاي اجتماعی از معضالتی هستند که قطعاً مانع پیشرفت و توسعه اجتماعی و هرز رفتن نیروي فعال و جمعیت  : مقدمه

محیط خانواده نخستین مرکزي .انرژي خسارات جبران ناپذیري را در پی خواهد داشت جوان کشور خواهند شد و عدم توجه به این
 کودکی که محیط خانواده برایش امن نباشد .که کودك استعدادها و توانمندیهاي خود را در آن محیط رشد و پرورش می دهداست 

بزهکاري در نوجوانان عوامل خانوادگی و شخصیتی موثر بر پژوهش حاضر با هدف بررسی .کمتر مقید اصول و قوانین اخالقی است
  .اد انجام گرفته استبزهکار کانون اصالح و تربیت شهر خرم آب

Øجامعه مورد مطالعه شامل کلیه نوجوانان مقیم در کانون .مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است : مواد و روش ها 
 نمونه گیري در .اصالح و تربیت شهر خرم آباد و دانش آموزان مشغول به تحصیل در دبیرستانهاي پسرانه شهر خرم آباد می باشد

  جهت جمع آوري اطالعات از یک . روش سرشماري و در گروه شاهد به روش تصادفی خوشه اي انجام گرفتگروه مورد به
  .  استفاده گردید SCL  90استاندارد  پرسشنامه دو قسمتی شامل مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه

Øشغل و تحصیالت ،د حیات بودن والدین در قی، وضعیت اقتصادي خانواده،نتایج تحقیق نشان داد بین سابقه مردودي   :          يافته ها 
 درگیري و تعارض در خانواده دوگروه      ، ارتباطات بین فردي اعضاي خانواده و والدین و وجود کشمکش          ، شغل و تحصیالت مادر    ،پدر

  .تفاوت معنی  داري  وجود دارد
 ، افسردگی، اضطراب،شگريهمچنین نتایج تحقیق نشان داد ویژگیهاي عاطفی و شخصیتی واحدهاي مورد پژوهش شامل پرخا

پارانوئیدي و فوبیادر گروه مورد و شاهد ، اختالل سایکوتیک، اختالل هیستریک، اختالل وسواسی جبري،اختالل خود بیمار انگاري
  دارد  وجود تفاوت معنی داري

Øه و هیچ یک از با عنایت به این امر که محیط خانواده مهمترین عامل تربیتی کودك محسوب شد  : بحث و نتيجه گيري
عاي سالمت کند مگر آن که از خانواده د هیچ جامعه اي نمی تواند ا،آسیبهاي اجتماعی خارج از تأثیر خانواده پدید نیامده است

  .سالمی برخوردار باشد
Øعوامل خانوادگی و شخصیتی، بزهکاري، نوجوانان، کانون اصالح و تربیت : واژه هاي كليدي 
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  مقدمه
نهاد و هسته اصلی اجتماع است که هدفش خانواده اولین 

 محیط خانواده نخستین مرکزي .رشد و تکامل کودکان است
است که کودك استعدادها و توانمندیهاي خود را در آن محیط 

کودکی که در خانواده از محبت سرشار . رشد و پرورش می دهد
پدر و مادر خود برخوردار باشد قدرت سازگاري بیشتري داشته 

کون و آرامش نموده و اعتماد به نفس قوي داشته و احساس س
 در مقابل کودکی که ،نسبت به قوانین اخالقی حساس است

محیط خانواده برایش امن نباشد و در خانه احساس ناامنی 
 خشک و ، نسبت به دیگران سرد،نماید از زندگی لذت نمی برد

و  اعتماد به نفس پایین دارد و کمتر مقید اصول .بی مهر است
 پس همانطور که محبت و مهربانی خانواده .قوانین اخالقی است

 بی مهري آن نیز ،سعادت آینده نوجوان را تامین می کند
 ).1(موجب شکست و انحراف نوجوان در خانواده می شود 

خانواده اي که از هم پاشیده باشد و محیط آن جهت رشد و 
را در تکامل کودکان محیا نباشد اساس کجرویهاي اجتماعی 

  ).2 و1(کودك پایه ریزي می نماید
 دزدي و ، فرار از مدرسه،انواع بزهکاریها نظیر فرار از منزل

در خانواده هاي متزلزل و ...  اعتیاد و،اعمال جنسی نا مشروع
برخی از والدین با رفتار نادرست و با . گسسته ایجاد می شوند

بی توجهی به فرزند خود تاثیرات نامطلوبی در شخصیت 
 تعارضات در کانون خانواده چه به .کودکان خود می گذارند

صورت تعارض میان والدین و چه به صورت تعارض میان والدین 
  ).2(و فرزندان از جمله عوامل آسیب زا محسوب می گردند 

پژوهش هاي انجام شده در خصوص آسیبهاي اجتماعی 
  عوامل مختلف اجتماعی و روانی در رابطه بانشان میدهد که

 عوامل مذکور را می توان به دو گروه .جرم و بزهکاري موثرند
 عوامل بیرونی یا این عوامل عبارتند از  .کلی تقسیم نمود

 خانواده به عنوان یکی از .اجتماعی و عوامل درونی یا روانی

عوامل اجتماعی و شخصیت به عنوان یکی از عوامل درونی 
 براي رفتارهاي  زمینه و بستر مناسبی را، می توانند،مطرح

   )7 و 6 ،5 ،4 ،3( آسیب زا ایجاد نمایند
 از مجموعه مطالعات انجام شده نیز چنین بر می آید که 
اعمال مجرمانه و رفتارهاي آسیبی داراي چندین عامل متفاوت 

 صانعی در این زمینه معتقد است که در ایجاد رفتارهاي .است
رند و چون این مجرمانه ترکیبی از عوامل موجد جرم دخالت دا

د پس ایجاد رفتارهاي نکیفی فرق می کنو عوامل از نظر کمی 
 همچنین به تعبیر کی نیا در تجزیه و .)4 (مجرمانه نسبی است

تحلیل یک رفتار جدا کردن بعضی علل و عوامل به عنوان یک 
واقعیت تفکیک شده بدون در نظر داشتن ارتباط آن با عوامل 

بنابراین به نظر می رسد دو عامل  .دیگر کاري غیر منطقی است
اجتماعی و روانی در یک نگاه کلی براي توجیه رفتارهاي 
بزهکارانه واقعیتی است که می تواند ما را در دستیابی به عوامل 

 پژوهش حاضر با هدف  ).4(موثر بر رفتارهاي فوق یاري دهد 
انچام  بزهکاريبررسی عوامل خانوادگی و شخصیتی موثر بر 

  .تگرفته اس

  مواد و روش ها
 جامعه مورد .مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است

مطالعه شامل کلیه نوجوانان مقیم در کانون اصالح و تربیت شهر 
خرم آباد و دانش آموزان مشغول به تحصیل در دبیرستانهاي شهر 

 نمونه ها در دو گروه مورد و شاهد در پژوهش .دنخرم آباد می باش
 نمونه گیري در گروه مورد به روش سرشماري .شرکت نمودند

 کلیه نمونه هائی که در طول یکسال در کانون اصالح .انجام گرفت
و تربیت شهر خرم آباد وابسته به اداره کل زندانها اقامت داشتند 

   . در پژوهش شرکت نمودند) نفر93شامل (
نمونه گیري در گروه شاهد به روش تصادفی خوشه اي از 

 1موزان مشغول به تحصیل در دبیرستانهاي نواحی بین دانش آ
 در ابتدا . آموزش و پرورش شهر خرم آباد انجام گرفت2و 
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دبیرستانهاي مورد نظر به روش تصادفی به عنوان خوشه تعیین 
و سپس نمونه ها به روش کامال تصادفی از خوشه ها به تعداد 

و   نمونه هاي د. نفر انتخاب و در پژوهش شرکت نمودند93
   .گروه از لحاظ سنی همتا گردیدند

ابزارگردآوري داده ها در این پژوهش شامل یک پرسشنامه 
 سوابق ،، بخش اول شامل مشخصات دموگرافیک دو قسمتی بود 

 سابقه ، ارتباطات بین فردي والدین، ویژگیهاي خانوادگی،تحصیلی
ارتکاب جرم و یا زندان و مصرف مواد و بخش دوم سواالت شامل 

 بود که جهت سنجش ویژگیهاي SCL90 شنامه استاندارد   پرس
 90این پرسشنامه شامل .شخصیتی و عاطفی افراد به کار می رود

سوال براي ارزیابی وضعیت روانی افراد است که به وسیله پاسخگر 
 پاسخهاي ارائه شده به هر سوال پرسشنامه در .گزارش می شود

هیچ تا به شدت مشخص  درجه اي از میزان ناراحتی 5یک مقیاس 
 ، بعد مختلف شامل شکایت جسمانی9 این پرسشنامه .می شود
 ، اضطراب، افسردگی، حساسیت در روابط متقابل،وسواس

 افکار پارانوئیدي و روانپریشی را مورد ، ترس مرضی،پرخاشگري
   .ارزیابی قرار می دهد

نمره گذاري و تفسیر پرسشنامه ها بر اساس سه شاخص 
 معیار ضریب ناراحتی و جمع عالیم ،ئم مرضیضریب کلی عال

 پرسشنامه هاي دو گروه توسط .مرضی به دست می آید
  .روانشناسان بالینی و از طریق مصاحبه بالینی تکمیل گردید

   مورد spssاطالعات پس از جمع آوري از طریق نرم افزار      
ار  جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از آم.تجزیه وتحلیل قرار گرفت

  . شامل جدول توزیع فراوانی و آمار تحلیلی استفاده گردید توصیفی

  افته های
 نمونه اي که در این پژوهش مورد بررسی قرار 186از 
 و در گروه ) سال94/16( میانگین سنی در گروه مورد ،گرفتند
اکثریت واحدهاي مورد پژوهش در دو . بود) سال48/16(شاهد 

از واحدهاي مورد  % 6/37 .گروه متولد و ساکن شهر بودند

نمونه ها در گروه شاهد دانش %  100پژوهش در  گروه مورد و 
از نمونه هاي گروه مورد سابقه ترك  % 6/51 .آموز بودند
 میزان تحصیالت .سابقه مردودي داشتند% 4/50تحصیل و 

نوجوانان بزهکار و %  3/18 .آنها ابتدائی و راهنمائی بود % 4/62
 شاهد از وضعیت اقتصادي ضعیفی برخوردار از گروه %  3/2

از نوجوانان بزهکار سابقه قبلی مراجعه به مرکز % 4/20 .بودند
 .داشتند که تعداد مراجعات از یک بار تا هفت بار متغیر بود

 16اکثریت واحدهاي مورد پژوهش براي اولین بار در سن 
 ،به دلیل سرقت% 6/37 .سالگی به مرکز ارجاع شده بودند

% 5/7 ،حمل مواد% 6/8 ،قتل% 6/8 ،ضرب و جرح% 3/23
به دلیل ارتکاب به اعمال خالف  %  4/5ارتباطات جنسی و 

سابقه ارتکاب اعمال % 6/37 .دیگر در مرکز نگهداري می شدند
 ،مخدر  حمل مواد،خالف قبلی داشتند که  به ترتیب سرقت

 فرار از منزل از ،  انحرافات اخالقی،اقدام به ضرب و جرح
  .بیشترین فراوانی برخوردار بودند

از نوجوانان بزهکار سابقه مصرف مواد مخدر  % 3/33
حشیش % 2/3 و ،هروئین% 9/12 ،تریاك  % 2/17 .داشتند

 درگیري و تعارض ،سابقه کشمکش% 1/43 .استفاده می کردند
رابطه خوبی با سایر اعضاي % 4/20 .با والدین را ذکرنمودند

   ).1 جدول(خانواده نداشتند 
از نمونه هاي  % 7/8از نمونه هاي گروه مورد و % 4/19

 شغل پدر در اکثریت .گروه شاهد پدرانشان در قید حیات نبود
 )%6/65( شغل آزاد و در گروه شاهد) %7/51(نوجوانان بزهکار 

تحصیالت زیر دیپلم و در % 5/49  در گروه مورد ،کارمند بود
   ).1جدول (تحصیالت دیپلم داشتند % 57گروه شاهد

از نمونه هاي گروه مورد مادرانشان در قید حیات  % 10/ 7
از گروه شاهد  % 5/78از نوجوانان بزهکار و  %  5/93 مادر .نبود

از گروه شاهد  % 7/38از گروه مورد بیسواد و % 5/49 ،خانه دار
آزمونهاي آماري تفاوت معنی  داري  بین سابقه .دیپلمه بودند
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 در قید ، وضعیت اقتصادي خانواده، مردودي،تر ك تحصیل
 شغل و تحصیالت ، شغل و تحصیالت پدر،حیات بودن والدین

  وجود ، ارتباطات بین فردي اعضاي خانواده و والدین،مادر
  درگیري و تعارض در خانواده دوگروه نشان داد،کشمکش

)05/0p<()  2جدول(  
 یافته ها نشان داد  میانگین نمرات پرخاشگري در گروه

 اضطراب در گروه مورد ،)26/4 (و در گروه شاهد)94/6(رد مو
 افسردگی در گروه ،)93/4(ودر گروه شاهد)63/12(

 اختالل خود بیمار ،)93/4( ودر گروه شاهد )33/19(مورد

 اختالل ،)07/6(ودر گروه شاهد) 87/14(انگاري در گروه مورد 
 ،)48/6(ودر گروه شاهد) 99/12(وسواسی جبري در گروه مورد 

اختالل حمایت در روابط متقابل در گروه مورد             
 اختالل سایکوتیک در گروه ،)33/6(در گروه شاهد   و)39/12(

پارانوئیدي در گروه ،)62/6(ودر گروه شاهد ) 10/ 07(مورد 
در گروه مورد   فوبیا،)10/1( ودر گروه شاهد)1/ 67(مورد 

 تفاوت  T آزمون .  بوده است)31/2(  و در گروه شاهد )60/5(
 در ویژگیهاي عاطفی دو گروه نشان )>001/0p(معنی داري 

   ).4 و 3جداول (داد 
 

  مشخصات فردي واحدهاي مورد پژوهش -1جدول شماره 
 

  مشخصات دموگرافیک
 

  گروه مورد
 

  گروه شاهد
 

سطح 
  معنی داري

 
  مشخصات دموگرافیک

 
  گروه مورد

 
  گروه شاهد

 
سطح 
معنی 
  داري

  محل تولد  9/84  79  2/74  69  شهر  7/80  75  4/62  58  شهر
  3/19  18  6/37  35  روستا

05/0p<  محل
  1/15  14  8/25  24  روستا  سکونت

05/0p< 

  1/1  1  2/2  2  تک فرزند  100  93  6/37  35  دانش آموز
  3/29  27  2/18  17  فرزند اول  0  0  3/33  31  شغل آزاد
  57  53  71  66  فرزند  وسط  0  0  6/22  21  بیکار

شغل 
واحدهاي 

مورد 
  0  0  5/6  6  کارگر  پژوهش

05/0p< رتبه تولد  

  8/12  12  6/8  8  فرزند آخر

05/0p< 

ابتدائی و 
  اهنمائیر

  3/4  4  4/50  47  دارد  0  0  4/62  58

  100  93  4/34  32  متوسطه

سابقه 
  مردودي

  7/95  89  6/49  46  ندارد

05/0p< 

  0  0  6/51  48  دارد

  
میزان 
  تحصیالت

  0  0  2/3  3  دیپلم

05/0p< 

ابقه ترك س
  100  93  4/48  45  ندارد  تحصیل

05/0p< 

در قید   8/97  91  3/89  83  بلی  7/8  89  4/19  75  بلی
حیات 
  3/4  4  6/80  18  خیر  بودن پدر

05/0p<  در قید
حیات 
  2/2  2  7/10  10  خیر  بودن مادر

05/0p< 

  0  0  1/43  40  دارد  3/2  2  2/18  17  ضعیف
  8/38  36  72  67  متوسط

درگیري و 
کشمکش 
  با والدین

  100  93  9/56  53  ندارد
05/0p< 

  0  0  3/33  31  دارد  4/50  47  5/6  6  خوب

  
وضعیت 
اقتصادي 
  خانواده

  6/8  8  3/3  3  خیلی خوب

05/0p< 

سابقه 
مصرف 
  مواد

  100  93  7/67  62  ندارد
05/0p< 
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  مشخصات خانوادگی واحدهاي مورد پژوهش-2جدول شماره 
  گروه شاهد  گروه مورد  گروه شاهد  گروه مورد  خصوصیات دموگرافیک والدین  مادر  پدر

  

  5/78  73  5/93  87  0  0  7/10  10  )خانه دار(بیکار
  3/19  18  2/2  2  6/65  61  7/10  10  کارمند
  2/2  2   3/4  4  3/18  17  7/51  48  شغل آزاد
  0  0  -  -  5/7  7  9/12  12  کشاورز

  
  شغل

  0  0  -  -  6/8  8  14  13  کارگر

01/0p< 

  4/20  19  5/49  46  7/9  9  43  40  بیسواد
  9/40  38  2/45  42  3/33  31  5/49  46  زیر دیپلم

  سطح تحصیالت

  7/38  36  3/5  5  57  51  5/7  7  دیپلم  و باالتر

01/0p< 

  0  0  14  13  2/2  2  7/25  24  ضعیف
  0  0  8/11  11  1/15  14  8/20  19  متوسط
  2/45  42  3/61  57  9/40  38  4/46  43  خوب

  
  روابط با والدین

  8/54  51  9/12  12  9/41  39  4/7  7  خیلی خوب

01/0p< 

 
   در دو گروه مورد و شاهد  SCL90مقایسه میانگین نمرات شاخص هاي -3جدول شماره 

خود بیمار   افسردکی  اضطراب  پرخاشگري    
  انگاري

وسواسی 
  جبري

اختالل حمایت 
  در روابط متقابل

  ترس مرضی  انوئیدپار  روانپریشی

Mean 946/6  63/12  33/19  87/11  99/12  39/12  07/10  679/1  60/5  
STD  90/4  42/7  20/7  30/6  97/6  27/5  37/4  72/0  65/3  

گروه 
  مورد

N  93  93  93  93  93  93  93  93  93  
Mean 26/4  93/4  93/4  07/6  48/6  33/6  62/6  103/1  31/2  
STD  8/3  29/5  29/5  13/5  37/5  94/5  94/3  65/0  47/2  

گروه 
  شاهد

N  93  93  93  93  93  93  93  93  93  
 >001/0p< 001/0p< 001/0p< 001/0p< 001/0p< 001/0p< 001/0p< 001/0p< 001/0p  سطح معنی داري

 
   توزیع فراوانی مطلق و نسبی و ویژگیهاي عاطفی و شخصیتی واحدهاي مورد پژوهش-4جدول شماره 

  فوبیا
  

  سایکوتیزم
  

خود بیمار 
  پنداري

  وسواسی
  

  افسردگی
  

اضطراب 
  بیمارگونه

  پرخاشگري
  

مایت مشکل ح  اپارانوی
  در روابط متقابل

  نوع و درجه  اختالل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
 1/16  15  8/11  11  9/12  12 8/11  11  8/10  10  1/16  15  5/20  19  8/10  10  4/19  18  سالم
  29 27  2/17  16  29  27 8/10 10  8/11  11  4/19  18  1/30  28  6/22  21  6/22  21  مرزي
 6/37  35 4/48  45 5/35  33 4/19 18 6/22 21  9/40  38  2/46  43  2/45  42  2/46  43  بیمار

 
گروه  
  مورد

به شدت 
  بیمار

11  8/11  20  5/21  23  7/24  22 6/23  51 8/54 54 58 21 6/22 21 6/22  16 2/17 

  4/48 45 5/36 34  8/54 51  5/78  73  7/67 63  9/40  38  1/59  55  57  53  3/76  71  سالم
  5/35  33  7/38  36  9/26  25  1/16  15  1/30  28  7/38  36  29  27  2/31  29  4/19  18  مرزي
  8/11  11  3/18  17  8/10  10  4/5  5  1/2  2  15  14  8/11  11  8/11  11  3/4  4  بیمار

 
گروه 
  شاهد

به شدت 
  بیمار

_  _  _  _  _  _  5  4/5  _  _  _  _  7  5/7  6  5/6  4  3/4 

sig  001/0p< 001/0p< 001/0p< 001/0p< 001/0p< 001/0p< 001/0p< 001/0p< 001/0p< 
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  بحث و نتیجه گیري
یکی از معضالت اجتماعی که قطعاً مانع پیشرفت و توسعه 

جوان اجتماعی خواهد شد هرز رفتن نیروي فعال و جمعیت 
بدیهی است نیروي انسانی و جوان می تواند به . کشور است

عنوان پشتوانه محکم و پر قدرتی براي سازندگی محسوب گردد 
و عدم توجه به این انرژي خسارات جبران ناپذیري را در پی 

محیط خانواده نخستین محیطی است که زمینه . خواهد داشت
ن عامل تربیتی اجتماعی شدن فرد را فراهم می کند و مهمتری

کودك در آغاز تولد چیزي از . کودك نیز محسوب می گردد
در محیط خانواده و محیط اجتماعی است . دنیاي خود نمی داند

که کودك رشد یافته و توانمندیهایش شکوفا می شود و خود را 
لذا خوب یا بد شدن، . براي ورود به اجتماع آماده می نماید

همه و همه رابطه مستقیم با کجروي یا پیروي از راه درست 
کشمکش ها و . سبک تربیتی والدین و محیط خانواده دارد

درگیریهاي عاطفی، ناراحتی هاي روحی، کمبودها، احساس بی 
شخصیتی، احساس حقارت و سرخوردگی از جمله عواملی 
هستند که در بروز کجرویها و انجام اعمال خالف تأثیر بسزایی 

   )5  ،4 ،3، 2(دارند 
وجودیکه نقش خانواده در این راستا بسیار مهم می با 

باشد اما عوامل متعدد دیگري نظیر دوستان، همسایگان و 
مدارس نیز می توانند به عنوان عوامل بسیار مهم و مؤثري در 

از طرف . بزهکاري و اختالالت رفتاري نوجوانان محسوب گردند
دیگر مسئله وراثت، نقایص عقلی و هوشی و ویژگیهاي 

می توانند در ارتکاب جرم و جنایت و بزهکاري نیز خصیتی ش
  ).7 ،6 ،5 ،4 ،3  ،2(مطرح باشند 

نتایج بدست آمده از  همانگونه که در یافته ها بیان گردید 
تحقیق حاکی از آن است که میانگین سنی در دو گروه مورد و 

دوره نوجوانی یکی  . بوده است48/16 و 94/16شاهد به ترتیب 
اطره ترین دورانها در زندگی فرد است که با تغییرات از پر مخ

در بسیاري از منابع از این و فراوان جسمی و روانی توأم است 
 با عنایت به این امر .دوران به عنوان بحران بلوغ یاد شده است

 هیچ یک از آسیبهاي اجتماعی خارج از تأثیر خانواده پدید که
باید با خصوصیات این نیامده است لذا در این راستا والدین 

اگر نوجوان در خانواده خوب . دوران آشنایی کامل داشته باشند
هدایت شود می تواند به آسانی خود را در مقابل تغییرات روانی 

اي هو عاطفی ناشی از بحران بلوغ حفظ نموده و از آسیب
عاي د به درستی هیچ جامعه اي نمی تواند ا.اجتماعی دور بماند

  .آن که از خانواده سالمی برخوردار باشدسالمت کند مگر 
نوجوانان بزهکار سابقه ترك تحصیل داشته و اکثریت 

این امر می تواند .میزان تحصیالت آنها  ابتدائی و راهنمائی بود
مبین رابطه معکوس بین سطح تحصیالت و کاهش ارتکاب 

چرا که داشتن علم و اطالعات کافی می تواند . عمل خالف باشد
 1در تحقیقی که هالفورز.  یاري دهدر انتخاب راه درستفرد را د

و همکاران با هدف تشخیص دانش آموزان دبیرستانی در معرض 
 2002خطر براي سوء مصرف مواد و مشکالت رفتاري در سال 

 به این نتیجه رسیدند که دانش آموزان دبیرستانی ،انجام دادند
الکل  و  ، سوء مصرف مواد،در معرض خطر باال براي سیگار

 بطور ، رفتارهاي بزهکارانه و رفتار خودکشی،ماري جوانا
  معدل تحصیلی پایین ،مشخص جزء دانش آموزان با غیبت زیاد

   ).8( و مورد توجه معلم قرار دارند
همچنین نتایج بررسی نشان داد اکثریت  نوجوانان بزهکار 
از وضعیت اقتصادي خوبی برخوردار نبوده و بین شغل و سطح 

 .یالت والدین در دو گروه تفاوت معنی دار وجود داردتحص
  درگیري و کشمکش ،به تعارضات نوجوانان بزهکاراکثریت 

هاي شدید با والدین، وجود ارتباطات بین فردي ضعیف و عدم 
   .وجود رابطه خوب با والدین اشاره نمودند

                                                
1. Hallfors         
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 نوجوان شهر 300پس از بررسی علل فرار در  1کاپادیا
 والدین، سوء رفتار ناپدري یا نامادري، ارضاء بمبئی بدرفتاري

ر فیلم ها، گریز از دحس کنجکاوي، دیدن نقاط فریبنده شهري 
خانه، شکست در تحصیل و ترس از تنبیه والدین را از  کار

همچنین در این تحقیق .  کرد عوامل بزهکاري نوجوانان ذکر
وده و پدران و والدین این نوجوانان اغلب بیسواد یا کم سواد ب

 بین میزان تحصیالت والدین و فرار نوجوان یرابطه معکوس
  ).9(بدست آمد 

 تا 12 نوجوان فراري 291در بررسی ) 1989 (2استیفمن
 سال واشنگتن به این نتیجه رسید که اکثر فراریان در خانه 18

با مشکالتی چون اعتیاد والدین و اختالل شخصیت ضد 
   ).10(اجتماعی روبرو بوده اند 

 به منظور 2004و همکاران در سال  3 تحقیقی که ريدر
بررسی تشابهات و تفاوتهاي کودکان و نوجوانان بزهکار و 

 نمونه مورد پژوهش 4083پرخاشگر با نوجوانان عادي  بر روي 
 به این نتیجه رسیدند که گروه پرخاشگر بطور ،انجام دادند

سن خاص اختالل کاهش توجه بیش فعالی داشته و با افزایش 
 در حالیکه در نوجوانان بزهکار ،پرخاشگري آنها کاسته می شود

 . در آنها افزایش می یابد، رفتارهاي بزهکارانه،با افزایش سن
همچنین در این تحقیق بین وجود رفتارهاي بزهکارانه با 

 ).11(خانواده هاي تک والدي ارتباط معنی داري بدست آمد 

نتقام جوئی ترس، خشم، یأس و حس ا) 1376(مظلومی 
در مقابل عوامل آشفته و بهم ریختگی خانواده و اعتراض به بی 
عدالتی هاي درون خانواده و مدرسه را بعنوان رفتارهاي 

او . شیطنت آمیز و ناپخته اي براي فرار نوجوانان دانسته است
در تحقیق خود اختالالت شدید خانوادگی، فقدان یکی از 

 کمبود ، درون خانوادهوالدین به هر دلیل و آشفتگی هاي
 بی توجهی و تنبیهات بدنی را به عنوان عواملی براي ،محبت

  ).11(بزهکاري نوجوان  ذکر نموده است 

نیز مشخص شده که ) 1372(در تحقیق سعیدي 
نابسامانی خانواده، سردي روابط عاطفی والدین متارکه و طالق، 

عتیاد، از وجود ناپدري و یا نامادري، فقر فرهنگی، بیسوادي و ا
  ).12(مهمترین عوامل بزهکاري در نوجوانان بوده اند 

نتایج مطالعه هاشمیان نیز مبین ارتباط بین سابقه مصرف 
سطح سواد والدین با فرار نوجوانان بوده است شغل و  ،مواد

  سایر تحقیقات نیز بر تاثیر خانواده در بروز رفتارهاي ).13(
    .)16, 15 ،14(د بزهکارانه در فرزندان تاکیدنمده ان

همچنین نتایج تحقیق نشان داد میانگین نمرات 
 ، اختالل خود بیمار انگاري، افسردگی، اضطراب،پرخاشگري

 ، اختالل سایکوتیک، اختالل هیستریک،اختالل وسواسی جبري
 ویژگیهاي ضد اجتماعی و فوبیادر دو ،ویژگیهاي پارانوئیدي

 شاید دلیل این امر .دداري دار گروه مورد و  شاهد تفاوت معنی
ناشی از عدم ارضاي صحیح و به موقع نیازهاي روانی دوران 
نوجوانی توسط والدین و عدم درك درست نوجوان توسط 

 بستر مناسب رشد ستهاز آنجائی که خانواده نتوان. خانواده باشد
  وصحیح و تکامل را براي نوجوان ایجاد نماید زمینه انحطاط

در بررسی آسیب  . فراهم نموده استاعمال خالف را براي او
 مشخص )2004 (4شخصیتی نوجوانان توسط وستنشناسی 

 و عدم نظم عاطفی احساسی شد ابعاد شخصیت ضد اجتماعی
  1        ).17 ( در نوجوانان بزهکار بارزتر است

در مطالعه دیگري که با عنوان بررسی رابطه بین مشکالت 
  5وانان پسر توسط شوالاجتماعی و استفاده از مواد  در نوج

انجام گرفت نتایج نشان داد که بین مشکالت اجتماعی و 
  ).18(استفاده از مواد ارتباط مستقیم وجود دارد 

                                                
1. Kapadia  4. Westen      
2. Stiff man   5. Shoal                                                    
3. Rey              
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 نوجوان 3679 بر روي 1نتایج تحقیق ریتاکالیو و همکاران
بزهکار  نیز نشان داد که رفتارهاي بزهکارانه و رفتارهاي 

ت معنی داري با افراد غیر خشونت آمیز  در افراد افسرده تفاو
    ).19(افسرده دارد 

رشد کجروي و انحراف در جامعه زنگ خطري براي دست 
آورد که اگر بی تفاوت از می اندرکاران اجرائی کشور به صدا در 

با توجه . جامعه را خواهد گرفتگریبانآن بگذرند، بدون شک 
ه سالمت جامعه در گرو سالمتی فرد و خانوادبه این مهم که 

می باشد بنابراین باید در از بین بردن علل بیماري زاي 
  .تالش نموداجتماعی چون فرار و بزهکاري 

  1  تقدیر و تشکر
 ،به این وسیله از معاونت محترم آموزشی پژوهشی

 ریاست محترم اداره زندانهاي ،مدیریت محترم پژوهشی دانشگاه
 اجراي استان لرستان و کلیه عزیزانی که در مراحل تصویب و
  .پژوهش مرا یاري نموده اند کمال تشکر و سپاس را دارم

  
 

                                                
1. Ritakallio 
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