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 در تبيين بزهكاري نوجوانان همساالننقش خانواده و گروه 
  

 3ربابه نوري 2محمد نظري، علي 1،سجاد آلبوكردي

  ، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتيدانشگاه تربيت معلم تهران ،ي مشاورهادانشجوي دكتر .1
  ، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتيمعلم تهران  دانشگاه تربيت ،استاديار مشاوره .2
  ، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتيمعلم تهران  دانشگاه تربيت ،استاديار روانشناسي .3

  

 

رين نامي است كه به رفتارهاي مجرمانه نوجوانان تجبزهكاري نوجوانان راي
 عوامل مرتبط با بزهكاري در راس همساالنخانواده و گروه  .شود اطالق مي
توان به نظارت اندك  ط با خانواده، مياز بين عوامل مرتب. قرار دارند نوجوانان
پايين بودن نظارت والدين  .اشاره كرد 2و گسستگي ساختار خانواده 1والدين

عالوه نظارت اندك   به 2.تواند پيامد گسستگي ساختار خانواده باشد مي
كه خود  1بزهكار شود همساالنتواند موجب همنشيني نوجوان با  والدين مي

اين  3.وز بزهكاري از سوي نوجوانان در ارتباط استاين عامل نيز با بر
ويي به اين سوال است كه آيا سه متغير نظارت والدين، خگپژوهش در پي پاس

بيني بزهكاري  از توانايي پيش ،بزهكار و ساختار خانواده همساالنهمنشيني با 
  برخوردار هستند؟

پژوهش شامل  جامعه آماري. باشد مقطعي مي–مطالعه حاضر از نوع توصيفي
نوجوان  96ها  ساله استان تهران بودند كه از بين آن 18تا  13نوجوانان پسر 

گيري در دسترس انتخاب  روش نمونه بزهكار به نوجوان غير 91بزهكار و 
و پرسشنامه  3همنشيني با همساالن بزهكار 1نظارت والدين، هاي مقياسو شدند 

پس از ترجمه بر روي يك  ها ياسمقاين . را تكميل كردند شناختي جمعيت
  به 75/0مقياس نظارت والدين ند و پايايي بازآزمايي نفره اجرا شد 26گروه 

براي دو گروه بزهكار و غير  اين مقياسآلفاي كرونباخ چنين هم. دست آمد
همنشيني با همساالن  مقياسبراي  .حاصل شد 72/0و  81/0ترتيب   بزهكار به

مقياس براي آلفاي كرونباخ و دست آمد  به 80/0آزمايي بزهكار نيز پايايي باز
  .دست آمد  به 84/0و  88/0ترتيب   بزهكار به دو گروه بزهكار و غير

در كانون اصالح و تربيت و توسط محقق گروه بزهكار هاي مورد نظر  داده
بزهكار نيز با مراجعه به مناطقي از جنوب و  براي گروه غير. آوري شد جمع

هاي حاصل با استفاده از  داده. ها تكميل شدند ان پرسشنامهمركز تهر
  .تحليل شدندرگرسيون لجستيك  و t ،2χهاي  آزمون

و  97/16ترتيب برابر با  بزهكار به ميانگين سن دو گروه بزهكار و غير 
نشان داد دو گروه از نظر متغيرهاي ساختار  2χنتايج آزمون . بود 52/16

 و اعتياد والدين )p=029/0(والدين  قه محكوميت، ساب)p=001/0( خانواده

)001/0=p( وضعيت اقتصادي ،)001/0=p (تعداد فرزندان خانواده و 
)001/0=p( چنين دو گروه از نظر نظارت هم. داري داشتند تفاوت معني

  ).p=046/0(بودند والدين نيز متفاوت 
اده شد براي بررسي سوال تحقيق از روش آماري رگرسيون لجستيك استف

بزهكار توانستند  همساالنكه بر اساس نتايج آن ساختار خانواده و همنشيني با 
از . )p=001/0(كنند  بيني پيشدار وقوع و عدم وقوع بزهكاري را يطور معن به
طور مستقيم وقوع يا عدم وقوع بزهكاري  كه نظارت والدين نتوانست به نجاآ

نتايج رگرسيون . مستقيم بررسي شد يرصورت غ  كند، تاثير آن به بيني پيشرا 
 همساالنمقدار همنشيني با  تواندميخطي نشان داد متغير نظارت والدين 

  .)p=001/0( ندك بيني پيشدار  طور معني  بزهكار را به
ر توانايي متغيرهاي ساختار خانواده و همنشيني با نگها بيا در مجموع يافته

نظارت والدين نيز . ي بزهكاري نوجوانان بودبين بزهكار در پيش همساالن
توجهي  بزهكار از اهميت قابل همساالنبيني همنشيني با واسطه پيش به

و همكاران،  Singerهاي  ها همسو با نتايج پژوهش اين يافته. برخوردار است
Frojd و  و همكارانPaschal  و همكاران است و ضرورت توجه به نقش

در بزهكاري نوجوانان را مورد تاكيد قرار  همساالنه عوامل خانوادگي و گرو
  ]20): 1ويژنامه (13 ;1390م ت ع پ ز، [. دهد مي
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