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چکیده:
هدف از پژوهش حاضر ،مقايسه ويژگيهاي شخصيتي نوجوانان بزهكار و
غيربزهكار شهر تهران است .بدين منظور نمونه آماري شامل  100نفر كه  50نفر از
آن به روش نمونهگيري در دسترس از جامعه بزهكاران كانون اصالح و تربيت تهران
و  50نفر ديگر به شيوه نمونهگيري تصادفي ساده از جامعه نوجوانان غيربزهكار
مدارس تهران انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شخصيتي نئو (NEO-
 )FFIاست .كه بعد از اجراي آن بر روي دو گروه از روش آماري  tمستقل براي
تأييد يا رد فرضيهها استفاده شد .يافتههاي پژوهش نشان ميدهد كه بين نوجوانان
بزهكار و غيربزهكار به لحاظ روان رنجور خويي ،انعطاف پذيري ،دلپذير بودن و
مسئوليت پذيري تفاوت معنيدار وجود دارد ،ولي به لحاظ برون گرايي ،بين دو گروه
تفاوت معنيدار وجود ندارد و از  5فرضيه 4 ،فرضيه تأييد شد .نتايج نشان داد كه
نوجوانان بزهكار از نوجوانان غيربزهكار روان رنجور خويي بيشتر و انعطافپذيري،
دلپذيري و مسئوليت پذيري كمتري دارند.
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ويژگيهاي شخصيتي ،نوجوانان ،بزهكار ،غير بزهكار
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مقدمه:
پيچيدگيهاي پديده جرم و تعداد عوامل جرمزا ما را مجبور ميكند تا به
علوم مختلف مانند انسانشناسي جنايي و روانشناسي جنايي بپردازيم از طرف
ديگر بررسي پديده جرم در نوجوانان نيز حائز اهميت است زيرا نوجوانان به
دليل دارا بودن ساختار شخصيتي خاص جزء قشر آسيب پذير جامعه هستند.
در مرحله نوجواني احساس هويت شكل ميگيرد و نوجوانان داراي
پيچيدگيهاي روحي رواني هستند .در اين ميان نوجواناني هستند كه مرتكب
عمل بزهكاري ميشوند كه ممكن است داليل متفاوتي داشته باشد روانشناسان
با ديدگاه هاي مختلفي كه دارند پديده انحرافات اجتماعي را به طرق مختلف
تبيين ميكنند .شوميكر ) 1990( 1معتقد بود كه پايين بودن بهره هوشي علت
رفتار انحرافي است تراشر )1936( 2در ارتباط با بزهكاري ،برچسبهاي
بزهكاري و جرم را عاملي بالقوه منفي بر رفتار نوجوانان ميداند تانن

بوم3

( )1938اصطالح نمايش مضر 4را مطرح ميكند .نمايش مضر به معني به
نمايش گذاشتن ،افشا و گزارش نمودن رفتار انحرافي افراد همراه با ويژگيهاي
بزهكارانه است ،اين امر موجب ميشود هويت شخصي بزهكاران براي ديگران
مشخص شده و آنان به عنوان افرادي بر چسب خورده به جامعه معرفي
شوند .دوركيم ،)1966( 5مرتن ،)1957( 6پارسونز )1942( 7و پارك و

بركس8

( )1927بر ارتباط ميان سن ،جنس ،تراكم جمعيت ،شهرنشيني و مذهب با
ارتكاب به بزهكاري دست يافتند گاتفريدسون 9و هيرشي )1990( 10با طرح يك
1
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نظريه عمومي از جرم تحت عنوان نظريه خود كنترلي ،نظريههاي سنتي جرم
كه تنها بر يكي از عوامل زيستي ،رواني و اجتماعي تأكيد شده است را مورد
انتقاد قرار داد آنان اين موضوع را مورد بحث قرار دادهاند كه در تالش براي
پاسخ به اين سئوال كه چه عاملي سبب جرم ميشود به اين جواب رسيدند كه
هر رشتهاي به مفاهيم عمده خويش نگاه ميكند؛ مثالً جامعه شناسي به طبقه
اجتماعي ،فرهنگ و سآزمون توجه ميكند ،زيست شناسي به وراثت و اقتصاد
به اشتغال يا كار توجه دارد و باالخره روانشناسي به عامل شخصيت در
ارتكاب به بزهكاري و جرم تكيه ميكند ،روانشناسان معتقدند كه بزهكاران به
لحاظ ويژگي هاي شخصيتي متفاوت از نوجوانان عادي هستند

شاترلند1

( )1982معتقد است كه بزهكار ميتواند به منزله شكست در همنوايي با
انتظارات ديگر اشخاص تعريف شود ،بورتن )1927( 2رفتار انحرافي را رفتاري
مي داند كه از قواعد يا انتظارات نظامهاي اجتماعي تخطي كند شيلز)1972( 3
معتقد است رفتار انحرافي به مفهوم رفتاري است كه به طريقي با انتظارات
مشترك رفتاري در گروه هاي خاص اجتماعي سازگاري نيابد و ديگر اعضاي
جامعه آن را ناپسند يا نادرست ارزيابي كنند؛ از اين ديد فقط به اين دليل برخي
رفتارها انحراف محسوب ميشوند كه بخشي از مردم جامعه آنها را انحراف
پنداشتهاند سايكس )1992( 4پيشنهاد ميكند به جاي مفهوم انحراف ،مفهوم
قرباني ،يك تفكر تعريف شده در حوزه تفاوتهاي اجتماعي است روانشناسي
اجتماعي بايد به مفهوم قرباني و قربانيهايي كه آسيبهاي ناشي از جرم را
تجربه كردهاند توجه كند كلينارد )1964( 5بزه را در معني سرپيچي از قوانين و
موازين معقول رفتاري حاكم بر روابط اجتماعي اعم از قوانين حقوقي (داراي
ضمانت اجرايي رسمي) و عرفي (داراي ضمانت اجرايي غيررسمي) ميداند و
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عدم پيروي از هنجارها را به نقض قواعد رفتاري اجتماعي نسبت ميدهد.
روانشناسان اجتماعي تعاريف گوناگون از اعمال انحرافي مينمايند كه البته در
نظريات اكثر آنها مسأله نقض قوانين اجتماعي مطرح است با اين وجود ميتوان
ويژگي هاي شخصيتي را در تقابل با قوانين اجتماعي دانست تريدبليو
جفرسون 1و جيمزايچ )2000( 2در يك مطالعهاي به ارتباط بين بيش فعالي و
جستجوي احساسات در بزهكاران پي برند وان دم 3و ديگران ( )2007اعتقاد
داشتند كه بين شخصيت ،بزهكاري و ارتكابجرم رابطه وجود دارد و
( )2006به ارتباط ميان بزهكاري و ترتيب تولد دست يافت .جفري 5و

گالي4

جانسون6

( )2000معتقد بودند كه بين اختالالت شخصيتي نوجوانان ،خشونت و رفتار
مجرمانه رابطه وجود دارد رومان كوپو سو 7و ديگران ( )2004به ارتباط ميان
ويژگيهاي شخصيتي ،نحوهي درك از والدين ،سوء مصرف الكل و ارتكاب جرم
دست يافتند .خان بوآسون )2008( 8در تحقيقي به ارتباط ميان ترتيب تولد با
رفتار ضد اجتماعي و بزهكاري دست يافت .مير و سالتسك )2008( 9در
تحقيقي به ارتباط ميان صفات شخصيتي ،تكانشگري و بي حسي عاطفي و
رفتار بزهكاري در نوجوانان دختر و پسري كه با هم رابطه دارند دست يافتند.
يونگيي10

و ديگران ( ) 2008بر روي دختران روسپي بزهكار تحقيقي انجام

دادند در خصوص بررسي نشانههاي اختالل استرس پس از سانحه ()PTSD
و سالمت ذهني و نهايتاً به ارتباط ميان اين فاكتورها و عمل مجرمانه دختران
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روسپي و بزهكار دست يافتند.

رامچند1

و ديگران ( )2009معتقدند كه نوجوانان

دختر و پسري كه مجبورند براي پول كار كنند بيشتر مرتكب رفتارهاي
مجرمانه ميشوند والش 2و بيروپتي )2000( 3به منظور تعيين تاثير ويژگيهاي
جامعه ستيزي ،كنش هوشي پايين و محروميت از محبت بر روي بزهكاريهاي
خطرناك بزهكاران نوجوان پسر آمريكايي تحقيقي انجام دادند و به اين نتيجه
رسيدند كه آزمودني هاي جامعه ستيز با كنش هوشي پايين به طور معناداري
بيشتر مرتكب جرم ميشوند .يان كورف 4و جين توپين )2009( 5نيز به اين
نتيجه رسيدند كه دختران و پسراني كه مرتكب عمل بزهكاري ميشوند در
شمار زيادي از ويژگيهاي شخصيتي با دختران و پسران غيربزهكار متفاوتند
كه اين تفاوت در دو صفت نروتيزم و عدم سازگاري بيشتر به چشم ميخورد
به اين معني كه دختران و پسران بزهكار بيشتر از نوجوانان عادي اين دو
ويژگي را دارا هستند .سال فاتي 6و ديگران ( )2008در يك تحقيقي به اين
نتيجه رسيدند كه نوجوانان بزهكار دختر  60تا  100بار بيشتر از دختران
غيربزهكار در خيابانها به قتل ميرسند ،همچنين بررسي اين نوع قتلها
دشوارتر است و در بعضي موارد بدون حل باقي ميماند هدف مطالعه رايج،
هدايت يك مطالعه اكتشافي براي كشف ويژگيهاي كليدي اين گروه است و اين
كه چگونه آنها از ديگر زيرگروههاي قتل متفاوت ميشوند جان ترالك 7و
ديگران ( )2003به ارتباط ميان ويژگيهاي شخصيتي ،عدم صالحيت اجتماعي
و بزهكاري در دختران بزهكار دست يافتند .برتون )2008( 8تحقيقي را در
خصوص بررسي ارتباط ميان سوءرفتار جنسي و انحرافات جنسي با مقوله
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آزار جنسي در بچگي انجام داد ،دو نمونه از نوجوانان پسر بزهكار زنداني
شده مورد مقايسه قرار گرفتند 74 .پسر داراي سوء رفتار جنسي با  53پسر
ديگر كه سوء رفتار جنسي نداشتند بررسي شدند .در مقايسه با پسراني كه
سوء رفتار جنسي و انحراف جنسي را نشان نداده بودند ،پسراني كه داراي
سوء رفتار جنسي و انحراف جنسي بودند يك تاريخچه وسيعي از آزار جنسي
دوران بچگي داشتند .دارا موال )2003( 1تحقيقي انجام داد در خصوص مقايسه
چندگانه ويژگيهاي شخصيتي درونگرايي -برونگرايي در نوجوانان بزهكار و
غير بزهكار مقطع راهنمايي و دبيرستان و مقايسه جنسيتي در دو جنس دختر و
پسر پژوهشي انجام داد .نتايج تحقيق نشان داد كه:
 -1دو جنس دختر و پسر بزهكار درجات يكساني از برونگرايي را نشان دادند
يعني تفاوت جنسيتي ديده نشد.
 -2بزهكاران درجات باالتري از برونگرايي را نشان دادند.
 -3نوجوانان بز هكار مقطع راهنمايي بيشتر از نوجوانان بزهكار مقطع
دبيرستان داراي ويژگي شخصيتي برونگرايي بودند.
با مطالعه اين تحقيقات متوجه ميشويم كه از گذشتههاي دور تا عصر
جديد ما با سيل بزرگي از نظريات و پژوهشهاي مختلف روانشناسان در
خصوص پديده جرم و بزهكاري مواجه هستيم و اين مسأله شايد به دليل
اهميت مقوله آسيب هاي اجتماعي در جامعه باشد كه در هر زمان گريبانگير
جامعه بوده است.
هدف اصلي تحقيق مقايسه ويژگيهاي شخيصتي نوجوانان بزهكار با
غيرب زهكار شهر تهران است اين تحقيق اين امكان را براي محقق بوجود
مي آورد كه با بدست آوردن نتايج جديد و علمي يك برنامه سازنده و مدرن
براي نوجوانان بزهكار ارائه دهد .تفحص و جستجو در رگههاي شخصيتي
نوجوانان بزهكار هم ميتواند باعث ارائه شناخت و دانستنيهاي جديد در قالب
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كتاب و مقاله به جامعه و مراكز نشر مجله شود و هم ميتواند نگرش مردم را
نسبت به نوجوانان بزهكار تغيير دهد.
بر اين اساس ،فرضيههاي پژوهش به صورت زير مطرح ميشوند:
 -1بين نوجوانان بزهكار و غيربزهكار در روان رنجور خويي 1تفاوت وجود
دارد.
 -2بين نوجوانان بزهكار و غيربزهكار در برون گراي 2تفاوت وجود دارد.
 -3بين نوجوانان بزهكار و غيربزهكار در انعطاف پذيري 3تفاوت وجود دارد.
 -4بين نوجوانان بزهكار و غيربزهكار در دلپذير بودن 4تفاوت وجود دارد.
 -5بين نوجوانان بزهكار و غيربزهكار در وجدان و وظيفه شناسي 5تفاوت
وجود دارد.
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روش:
طرح پژوهش در اين تحقيق از نوع علي – مقايسهاي يا پس رويدادي
است بدين صورت علت هاي احتمالي يك الگوي رفتاري يا متغير وابسته مورد
مطالعه قرار ميگيرد اين روش را به اين علت پسرويدادي ميگويند چون
اشاره به مواردي دارد كه در آنها علت از پيش رخ داده است.
جامعه آماري در اين پژوهش شامل دو گروه از افراد نوجوان با
محدوده سني  15تا  18است نمونه اول شامل نوجوانان بزهكار است كه در
كانون اصالح و تربيت هستند و نمونه دوم شامل نوجوانان غيربزهكار است
كه از دبيرستانهاي تهران انتخاب شدهاند.
در اين پژوهش براي انتخاب نوجوانان بزهكار از روش نمونهگيري در
دسترس و براي انتخاب نوجوانان غيربزهكار از روش نمونهگيري تصادفي
ساده استفاده شده است.
تعداد كلنمونه شامل  100نفر است 50 ،نفر از آن متعلق به نوجوانان
بزهكار و  50نفر ديگر متعلق به نوجوانان غيربزهكار است.
براي جمعآوري دادهها از پرسشنامه شخصيتي نئو )(NEO-FFI
استفاده شد كه داراي  60سئوال است و براي ارزيابي  5عامل اصلي شخصيت
بكار مي رود و هر عامل با  12سئوال سنجيده ميشود  5عامل اصلي
شخصيت كه در اين پرسشنامه سنجيده ميشوند ،عبارتند از :روان رنجور
خويي (رواننژندي) ،برون گرايي ،انعطافپذيري ،دلپذير بودن و وجدان
(مسئوليتپذيري) .همچنين جهت اخذ اطالعات سو سيودموگرافيك آزمودني
شامل سن ،جنس ،محل تولد ،ميزان درآمد خانواده ،نوع جرم و غيره از
پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.
براي تحليل دادهها در مقايسه ويژگيهاي شخصيتي نوجوانان بزهكار و
پژوهشن
امه
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تابستان 89

پژوهشنــامه تربيتي

كل نمونه ،شامل  100نفر كه از اين تعداد  50درصد دختر ( 50نفر
دختر) و  50درصد پسر ( 50نفر پسر) بودند كه پس از اجراي آزمون،
يافتههاي پژوهش به صورت آمار توصيفي و آمار استنباطي ارائه شدند كه به
شرح زير ميباشد.
 1-1توصيف دادهها :به منظور آشنايي بيشتر با ماهيت متغيرهاي پژوهش
الزم است قبل از تحليل دادهها به توصيف آنها پرداخته شود چرا كه توصيف
آماري داده ها مقدم بر استنباط آماري است و به تشخيص الگوهاي حاكم بر
دادهها كمك ميكند.
جدول  :1آماره های توصیفی ویژگی شخصیتی روان نژندی
به تفکیک گروه مورد بررسی در نمونههای آماری
شاخص

تعداد

انحراف

خطاي استاندارد

كمترين

بيشترين

ميانگين

استاندارد

ميانگين

مقدار

مقدار

14/28

2/88

0/40

20/18

5/95

0/84

10
14

22
37

گروه آماري
نوجوانان عادي
نوجوانان بزهكار

50
50

همانگونه كه مشاهد ميشود ميانگين نمرات ويژگي شخصيتي روان
نژندي در گروه نوجوانان بزهكار ( )20/18بيشتر از گروه نوجوانان عادي
( )14/24ميباشد.

پژوهشن
امه
تربيتي
سال هفتم -
شماره - 23
تابستان 89
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جدول  :2آمارههای توصیفی ویژگی شخصیتی برونگرایی به تفکیک
گروه مورد بررسی در نمونههای آماری
شاخص
گروه آماري
نوجوانان عادي
نوجوانان بزهكار

تعداد

ميانگين

50
50

24/4
23/08

انحراف

خطاي استاندارد

كمترين

بيشترين

استاندارد

ميانگين

مقدار

مقدار

5/56

0/78

6/08

0/85

12
12

38
36

همانگونه كه مشاهد ميشود ميانگين نمرات ويژگي شخصيتي برون
گرايي در گروه نوجوانان بزهكار ( )23/08كمي كمتر از گروه نوجوانان عادي
( )24/4ميباشد و اين نشان دهنده اختالف ناچيز بين دو گروه است.
جدول  :3آماره های توصیفی ویژگی شخصیتی انعطاف پذیری
به تفکیک گروه مورد بررسی در نمونههای آماری
شاخص
گروه آماري

انحراف

خطاي استاندارد

كمترين

بيشترين

استاندارد

ميانگين

مقدار

مقدار

0/71
0/82

13
11

37
35

تعداد

ميانگين

50
50

28/31

5/04

18/96

5/82

نوجوانان عادي
نوجوانان بزهكار

همانگونه كه مشاهد ميشود ميانگين نمرات ويژگي شخصيتي
انعطافپذيري در گروه نوجوانان بزهكار ( )18/96كمتر از گروه نوجوانان
عادي ( )21/38ميباشد.

پژوهشن
امه
تربيتي
10

سال هفتم -
شماره -23
تابستان 89

پژوهشنــامه تربيتي

جدول  :4آماره های توصیفی ویژگی شخصیتی دلپذیر بودن به
تفکیک گروه مورد بررسی در نمونههای آماری
شاخص
گروه آماري
نوجوانان عادي
نوجوانان بزهكار

انحراف

خطاي استاندارد

كمترين

بيشترين

استاندارد

ميانگين

مقدار

مقدار

0/80
0/54

14
10

39
29

تعداد

ميانگين

50
50

25/76

5/67

17/48

3/86

همانگونه كه مشاهد ميشود ميانگين نمرات ويژگي شخصيتي دلپذير
بودن در گروه نوجوانان بزهكار ( )17/48كمتر از گروه نوجوانان عادي
( )25/76ميباشد.
جدول  :5آماره های توصیفی ویژگی شخصیتی مسئولیت پذیری
به تفکیک گروه مورد بررسی در نمونههای آماری
شاخص
گروه آماري
نوجوانان عادي
نوجوانان بزهكار

تعداد

ميانگين

50
50

22
14/58

انحراف

خطاي استاندارد

كمترين

بيشترين

استاندارد

ميانگين

مقدار

مقدار

6/37

0/85

3/45

0/48

12
8

42
25

همان گونه كه مشاهد ميشود ميانگين نمرات ويژگي شخصيتي
مسئوليتپذيري در گروه نوجوانان بزهكار ( )14/58كمتر از گروه نوجوانان
عادي ( )22/00ميباشد.

پژوهشن
امه
تربيتي
سال هفتم -
شماره - 23
تابستان 89
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 2-1تحليل دادهها :در اين قسمت دادههاي حاصل از اجراي پرسشنامه
با استفاده از آمار استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است و با طرح
مجدد ،فرضيه مورد نظر با استناد به نتايج تجزيه و تحليل ،مورد بررسي قرار
ميگيرد.
فرضيه  1پژوهش :بين نوجوانان بزهكار و عادي در روان نژندي تفاوت
وجود دارد.
براي آزمون اين فرضيه از آنجا كه متغير روان نژندي در سطح مقياس
نسبي ميباشد با استفاده از آزمون آماري پارامتري  tمستقل به مقايسه نمرات
دو گروه نوجوانان عادي و بزهكار ميپردازيم .دراين حالت بيان آماري
فرضيه اول به صورت زير ميباشد:

H 0 : 1   2
H 1 : 1   2

در فرضيه فوق ،منظور از  μهمان ميانگين نمرات صفت شخصيتي
رواننژندي است .نتيجه حاصل از اين آزمون در جدول شماره  1-6به شرح
زير نشان داده شده است.
جدول  :6نتایج آزمون  tمستقل میانگین نمرات روان نژندی در
دو گروه نوجوانان عادی و بزهکار
آزمون
لوين
F
1/57

معناداري
0/52

t
مستقل

درجه

معناداري

اختالف

آزادي

)(p

ميانگين

6/35

98

0/0001

5/94

سطح اطمينان
با  0/95اعتماد
پائين

باال

-7/79

-4/08

جدول  1-6نشان ميدهد كه با توجه به اين كه مقدار ضريب معنيداري
آزمون لوين جهت بررسي تساوي واريانسها برابر با  0/523بوده و اين مقدار
پژوهشن
امه
تربيتي
12

خيلي بيشتر از ضريب مالك يعني  0/05است ،بنابراين با  0/95اطمينان گفته
ميشود كه دو گروه از نظ ر واريانس برابر هستند و پيش فرض تساوي
واريانسهاي دو گروه جهت آزمون  tرعايت گشته است.
سال هفتم -
شماره -23
تابستان 89
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همانگونه كه نتايج آزمون  tمستقل نشان ميدهد از آنجا كه مقدار قدر
مطلق  tبه دست آمده ( )6/35با درجه آزادي  ،98از مقدار  tجدول ()2/61
بزرگتر است و همچنين از آنجا كه سطح معني داري اين آزمون برابر 0/0001
ميباشد و چون اين مقدار كمتر از سطح معني داري  0/01است ،بنابراين با 99
درصد اطمينان مي توان گفت كه تفاوت مشاهده شده بين ميانگين نمرات روان
نژندي در دو گروه نوجوانان عادي و بزهكار معنيدار ميباشد .بنابراين
فرضيه پژوهش با  99درصد اطمينان تأييد وفرض صفر رد ميشود .همچنين
الزم به ذكر است كه از مقايسه ميانگين دو گروه مي توان اين گونه استنباط
كرد كه نوجوانان بزهكار از صفت روان نژندي بيشتري نسبت به نوجوانان
عادي برخوردارند.
فرضيه  2پژوهش :بين نوجوانان بزهكار وعادي در برون گرايي تفاوت
وجود دارد.
براي آزمون اين فرضيه از آنجا كه متغير برون گرايي در سطح مقياس
نسبي ميباشد با استفاده از آزمون آماري پارامتري  tمستقل به مقايسه نمرات
دو گروه نوجوانان عادي و بزهكار ميپردازيم .دراين حالت بيان آماري
فرضيه دوم به صورت زير ميباشد:

H 0 : 1   2
H 1 : 1   2

در فرضيه فوق ،منظور از  μهمان ميانگين نمرات صفت شخصيتي
برونگرايي است .نتيجه حاصل از اين آزمون در جدول شماره  1-7به شرح
زير نشان داده شده است.

پژوهشن
امه
تربيتي
سال هفتم -
شماره - 23
تابستان 89
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جدول  :7نتایج آزمون  tمستقل میانگین نمرات برون گرایی در
دو گروه نوجوانان عادی و بزهکار
آزمون لوين
f
1/62

معناداري
0/205

t
مستقل

درجه

معناداري

اختالف

آزادي

)(p

ميانگين

1/13

98

0/26

1/32

سطح اطمينان
با  0/95اعتماد
پائين

باال

-0/99

3/63

جدول  1-7نشان ميدهد كه با توجه به اين كه مقدار ضريب معنيداري
آزمون لوين جهت بررسي تساوي واريانس ها برابر با  0/205بوده و اين
مقدار خيلي بيشتر از ضريب مالك يعني  0/05است ،بنابراين با  0/95اطمينان
گفته مي شود كه دو گروه از نظر واريانس برابر هستند و پيش فرض تساوي
واريانسهاي دو گروه جهت آزمون  tرعايت گشته است.
همان گونه كه نتايج آزمون  tمستقل نشان ميدهد از آنجا كه مقدار قدر
مطلق  tبه دست آمده ( )1/13با درجه آزادي  ،98از مقدار  tجدول ()1/98
كوچكتر است و همچنين از آنجا كه سطح معنيداري اين آزمون برابر 0/26
مي باشد و چون اين مقدار بيشتر از سطح معنيداري  0/05است ،بنابراين با
 95درصد اطمينان ميتوان گفت كه تفاوت مشاهده شده بين ميانگين نمرات
برون گرايي دو گروه نوجوانان عادي و بزهكار معني دار نميباشد .بنابراين
فرضيه پژوهش با  99درصد اطمينان رد و فرض صفر تأييد ميشود.
فرضيه  3پژوهش :بين نوجوانان بزهكار وعادي در انعطافپذيري
تفاوت وجود دارد.
براي آزمون اين فرضيه از آنجا كه متغير انعطافپذيري در سطح
مقياس نسبي ميباشد با استفاده از آزمون آماري پارامتري  tمستقل به
مقايسه نمرات دو گروه نوجوانان عادي و بزهكار ميپردازيم .در اين حالت
بيان آماري فرضيه سوم به صورت زير ميباشد:
پژوهشن
امه
تربيتي
14

H 0 : 1   2
H 1 : 1   2

سال هفتم -
شماره -23
تابستان 89
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در فرضيه فوق ،منظور از  μهمان ميانگين نمرات صفت شخصيتي
انعطافپذيري است .نتيجه حاصل از اين آزمون در جدول شماره  1-8به شرح
زير نشان داده شده است.
جدول  :8نتایج آزمون  tمستقل میانگین نمرات انعطاف پذیری
در دو گروه نوجوانان عادی و بزهکار
آزمون لوين
f
0/879

معناداري
0/351

T
مستقل

درجه

معناداري

اختالف

آزادي

)(p

ميانگين

2/22

98

0/029

2/42

سطح اطمينان با
 0/95اعتماد
پائين

باال

0/25

4/58

جدول  1-8نشان ميدهد كه با توجه به اين كه مقدار ضريب معنيداري
آزمون لوين جهت بررسي تساوي واريانسها برابر با  0/351بوده و اين مقدار
خيلي بيشتر از ضريب مالك يعني  0/05است ،بنابراين با  0/95اطمينان گفته
مي شود كه دو گروه از نظر واريانس برابر هستند و پيش فرض تساوي
واريانسهاي دو گروه جهت آزمون  tرعايت گشته است.
همان گونه كه نتايج آزمون  tمستقل نشان ميدهد از آنجا كه مقدار  tبه
دست آمده ( )2/22با درجه آزادي  ،98از مقدار  tجدول ( )1/98بزرگتر است و
همچنين از آنجا كه سطح معنيداري اين آزمون برابر  0/029ميباشد و چون
اين مقدار كمتر از سطح معنيداري  0/05است ،بنابراين با  95درصد اطمينان
مي توان گفت كه تفاوت مشاهده شده بين ميانگين نمرات انعطاف پذيري دو
گروه نوجوانان عادي و بزهكار معنيدار ميباشد .بنابراين فرضيه پژوهش با
 95درصد اطمينان تأييد وفرض صفر رد ميشود .همچنين الزم به ذكر است
كه از مقايسه ميانگين دو گروه ميتوان اين گونه استنباط كرد كه نوجوانان
بزهكار از صفت انعطاف پذيري كمتري نسبت به نوجوانان عادي برخوردار
ميباشند.
پژوهشن
امه
تربيتي

فرضيه  4پژوهش :بين نوجوانان بزهكار و عادي در دلپذير بودن تفاوت
وجود دارد.
سال هفتم -
شماره - 23
تابستان 89
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براي آزمون اين فرضيه از آنجا كه متغير دلپذير بودن در سطح مقياس
نسبي ميباشد با استفاده از آزمون آماري پارامتري  tمستقل به مقايسه نمرات
دو گروه نوجوانان عادي و بزهكار ميپردازيم .دراين حالت بيان آماري
فرضيه چهارم به صورت زير ميباشد:

H 0 : 1   2
H 1 : 1   2

در فرضيه فوق ،منظور از  μهمان ميانگين نمرات صفت شخصيتي
دلپذير بودن است .نتيجه حاصل از اين آزمون در جدول شماره  1-9به شرح
زير نشان داده شده است.
جدول  :9نتایج آزمون  tمستقل میانگین نمرات دلپذیر
بودن در دو گروه نوجوانان عادی و بزهکار
آزمون لوين
f
0/94

معناداري
0/17

t
مستقل

درجه

معناداري

اختالف

آزادي

)(p

ميانگين

8/528

98

0/0001

8/28

سطح اطمينان
با  0/95اعتماد
پائين

باال

6/35

10/20

جدول  1-9نشان ميدهد كه با توجه به اين كه مقدار ضريب معنيداري
آزمون لوين جهت بررسي تساوي واريانسها برابر با  0/17بوده و اين مقدار
خيلي بيشتر از ضريب مالك يعني  0/05است ،بنابراين با  0/95اطمينان گفته
ميشود كه دو گروه از نظر واريانس برابر هستند و پيش فرض تساوي
واريانسهاي دو گروه جهت آزمون  tرعايت گشته است.
همان گونه كه نتايج آزمون  tمستقل نشان ميدهد از آنجا كه مقدار  tبه
دست آمده ( )8/52با درجه آزادي  ،98از مقدار  tجدول ( )2/61بزرگتر است و
همچنين از آنجا كه سطح معنيداري اين آزمون برابر  0/0001ميباشد و چون
پژوهشن
امه
تربيتي
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اين مقدار كمتر از سطح معنيداري  0/01است ،بنابراين با  99درصد اطمينان
مي توان گفت كه تفاوت مشاهده شده بين ميانگين نمرات دلپذير بودن دو گروه
سال هفتم -
شماره -23
تابستان 89
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نوجوانان عادي و بزهكار معنيدار ميباشد .بنابراين فرضيه پژوهش با 99
درصد اطمينان تأييد و فرض صفر رد ميشود .همچنين الزم به ذكر است كه
از مقايسه ميانگين دو گروه ميتوان اين گونه استنباط كرد كه نوجوانان
بزهكار از صفت دلپذير بودن كمتري نسبت به نوجوانان عادي برخوردارند.
فرضيه  5پژوهش :بين نوجوانان بزهكار و عادي در مسئوليت پذيري
تفاوت وجود دارد.
براي آزمون اين فرضيه از آنجا كه متغير مسئوليتپذيري در سطح
مقياس نسبي ميباشد با استفاده از آزمون آماري پارامتري  tمستقل به
مقايسه نمرات دو گروه نوجوانان عادي و بزهكار ميپردازيم .دراين حالت بيان
آماري فرضيه پنجم به صورت زير ميباشد:

H 0 : 1   2
H 1 : 1   2

در فرضيه فوق ،منظور از  μهمان ميانگين نمرات صفت شخصيتي
مسئوليتپذيري است .نتيجه حاصل از اين آزمون در جدول شماره 1-10به
شرح زير نشان داده شده است.
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جدول  :10نتایج آزمون  tمستقل میانگین نمرات مسئولیت پذیری
در دو گروه نوجوانان عادی و بزهکار
آزمون لوين
F
0/89

معناداري
0/58

t
مستقل

درجه

معناداري

اختالف

آزادي

)(p

ميانگين

7/54

98

0/0001

7/42

سطح اطمينان با
 0/95اعتماد
پائين

باال

5/46

9/37

جدول  1-10نشان ميدهد كه با توجه به اين كه مقدار ضريب
معنيداري آزمون لوين جهت بررسي تساوي واريانسها برابر با  0/58بوده و
اين مقدار خيلي بيشتر از ضريب مالك يعني  0/05است ،بنابراين با 0/95
اطمينان گفته ميشود كه دوگروه از نظر واريانس برابر هستند و پيش فرض
تساوي واريانسهاي دو گروه جهت آزمون  tرعايت گشته است.
همان گونه كه نتايج آزمون  tمستقل نشان مي دهد از آنجا كه مقدار  tبه
دست آمده ( )7/54با درجه آزادي  ،98از مقدار  tجدول ( )2/61بزرگتر است و
همچنين از آنجا كه سطح معنيداري اين آزمون برابر  0/0001ميباشد و چون
اين مقدار كمتر از سطح معنيداري  0/01است ،بنابراين با  99درصد اطمينان
مي توان گفت كه تفاوت مشاهده شده بين ميانگين نمرات مسئوليت پذيري دو
گروه نوجوانان عادي و بزهكار معنيدار ميباشد .بنابراين فرضيه پژوهش با
 99درصد اطمينان تأييد و فرض صفر رد ميشود .همچنين الزم به ذكر است
كه از مقايسه ميانگين دو گروه مي توان اين گونه استنباط كرد كه نوجوانان
بزهكار از صفت مسئوليتپذيري كمتري نسبت به نوجوانان عادي برخوردارند.
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بحث و نتیجه گیری:
نتايج نشان داد كه بين ويژگي شخصيتي روان نژندي در دو گروه
نوجوانان بزهكار و عادي تفاوت وجود دارد .ميانگين نمرات نوجوانان بزهكار
برابر با  20/18است كه از ميانگين نمرات گروه عادي كه برابر  14/24است
بي شتر است و تفاوت به لحاظ آماري معنادار است اين يافته همسو با يافتههاي
پژوهشي تيلور )1982( 1است .يافتههاي پژوهش تيلور وجود رابطه بين روان
نژند خويي و ارتكاب جرم را تأكيد كرده است .تيلور در بررسي  121مجرم
روان نژند ،نتيجه گرفت كه بيترديد نشانههاي بيماري روان نژندي علت
ارتكاب جرم در  %20از آنها بوده است؛ علت ارتكاب جرم در  %26ديگر نيز
ال به همين علت نسبت داده ميشود .بدين ترتيب آنچه بر اساس يافتهها
احتما ً
تأييد شده اين است كه عامل  Nبا بزهكاري ارتباط دارد فردي كه داراي نمره
باال در نورزگرايي است واكنشهاي شديد و دراز مدتي نسبت به تنيدگي نشان
ميدهد ،افرادي كه در قطب متضاد اين پيوستار قرار گرفتهاند داراي پايداري
هيجاني و آرامش رفتاري هستند داشتن احساسات منفي همچون ترس ،غم،
خشم ،برانگيختگي ،عصبيت و بي ثباتي هيجاني ارتباط تنگاتنگ با پديده جرم
دارد .افراد بزهكار كنترل هيجاني -رفتاري پايينتري دارند سريعتر دچار خشم
مي شوند و احساسات ناخوشايند رفتاري نظير غم و عصبيت را بيشتر تجربه
ميكنند.
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بين ويژگي شخصيتي برونگرايي در دو گروه نوجوانان بزهكار و
عادي تفاوت وجود ندارد .ميانگين نمرات نوجوانان بزهكار برابر با  23/08و
ميانگين نمرات نوجوانان عادي برابر با  24/4بوده است .اما اين تفاوت
معنيدار نيست يعني نمي توان گفت كه گروه عادي از گروه بزهكار برونگراترند
در تحقيقات مختلف در خصوص سنجش اين ويژگي نتايج متفاوتي به دست
آمده است ،ويژگي شخصيتي برون گرايي نسبت به ويژگيهاي ديگر شخصيتي
كه در اين تحقيق مد نظر قرار گرفته است در سنجش بيثبات است ما
ال بزهكاران برونگرا هستند .همچنين
نمي توانيم با صراحت بگوئيم كه مث ً
بزهكاران برونگرد ممكن است در محيط زندان و به دليل طرد شدن از اجتماع
به تدريج درونگرا شوند .آيزنك )1974( 1عدم توانايي عامل  Eدر پيش بيني
اعمال مجرمانه را به علل متفاوتي نسبت ميدهد ،يكي از داليل پايين درآمدن
نمرات برونگرايي در بزهكاران ،آن است كه نمرات جامعه طلبي آنان ميتواند
به علت محدوديت رفتارهاي اجتماعي در زندان كاهش يابد دليل ديگر عدم
كفايت عامل برونگردي در متمايز كردن مجرمان ،ناشي از نامتجانس بودن
آنهاست .ضمن آنكه اين عامل ميتواند به دو زير مقياس جامعهطلبي 2و
برانگيختگي تقسيم شود ،تنها زير مقياس دوم يعني برانگيختگي است كه با
جرم ارتباط دارد (آيزنك و آيزنك .)1971 ،يافتههاي اين تحقيق همسو است با
يافتههاي پژوهشي فارينگتن 3و همكاران ،آنها در  16پژوهش به اين نتيجه
رسيدند كه اكثر مجرمان نمرات بااليي در  Pو  Nدارند در حالي كه نمره E
يعني برون گرايي در تمامي آنان باال نبود در خصوص دليل وجود تفاوت بين
يافتههاي پژوهشي در سنجش عامل ( Eبرونگرايي) بايد گفت كه اين ويژگي يك
خص وصيت خنثي است يعني در هيچ گروه از ويژگيهاي مطلوب يا منفي جاي
نميگيرد.
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بين ويژگي شخصيتي انعطافپذيري در دو گروه نوجوانان بزهكار و
عادي تفاوت وجود دارد ،ميانگين نمرات نوجوانان بزهكار در اين مقياس برابر
با  18/96است كه از ميانگين نمرات گروه عادي كه برابربا  21/38است كمتر
است و اين تفاوت به لحاظ آماري معنادار است افرادي كه دراين مقياس نمره
باال ميگيرند حس زيبايي شناسي باالتري دارد ،داراي قدرت خوبي براي درك
عواطف و هيجانهاي شخصي هستند ،هيجانهاي مثبت را دريافت ميكنند،
احساس ژرفي به هنر و زيبايي دارند و خالق هستند در خصوص بحث در
مورد نظريه واژه 1نيز اين مسأله مطرح شد كه افراد منعطف با واژه هاي
بيشتر و بهتري درگير مي شود و آنها داراي تعداد واژگان بيشتر و بهتري
هستند در خصوص تفاوت بين نوجوانان بزهكار و عادي در بحث
ترمينولوژي 2اين مسأله مطرح است كه نوجوانان بزهكار به لحاظ كيفي و كمي
دريافت واژگان ضعيفتري دارند و چون باز بودن و منعطفبودن با چگونگي
دريافت واژه رابطه دارد پس مي توان به اين نتيجه رسيد كه چرا ميانگين نمره
نوجوانان بزهكار كمتر از ميانگين نمرات نوجوانان عادي شده است.
انعطافپذيري ممكن است هم شامل منعطف بودن به سمت هيجانهاي مثبت
باشد و هم به سمت دريافت هيجانهاي منفي ،در بحث از ويژگي شخصيتي
انعطاف پذيري اگر مسأله باز بودن به سمت هيجانهاي منفي مطرح باشد
مي توان گفت كه گروه بزهكار انعطاف بيشتري در تجربه هيجانهاي ناخوشايند
و ارتكاب جرم دارند .اما در اين تحقيق باز بودن به سمت هيجانهاي مثبت
مطرح است.
بين ويژگي شخصيتي دلپذير بودن در دو گروه نوجوانان بزهكار و
عادي تفاوت وجود دارد ،ميانگين نمرات نوجوانان بزهكار برابر با  17/48است
كه از ميانگين نمرات گروه عادي كه برابر با  25/76است كمتر است و تفاوت
به لحاظ آماري معنادار است .اين يافته همسو است با يافته پژوهشي
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آربوتنات 1و گوردون ) 1985( 2است به اين صورت كه افراد بزهكار به آنچه
ديگران ميپندارند بياهميتاند ،توافق و سازگاري وهم احساسي كمتري با
ديگران دارند .يافتههاي پژوهشي اسپيواك 3و همكاران ( )1976مفاهيم خود
ميان بيني 4و ميان واگرايي 5و ارتباط اين مفاهيم را با پديده جرم بيان ميكند
 Tبه اين صورت كه خود ميان بيني با عدم سازش و سازگاري و رفتارهاي
ضد اجتماعي در ارتباط است و ميان واگرايي با ديگر دوستي و رفتارهاي
جامعه پسند در ارتباط است ،بالطبع بزهكاري با رفتارهاي ضد اجتماعي و
ناسازگارانه رابطه دارد و اساس ًا اين شخص اساساً حس نوع دوستي و
همدردي پايين تري دارد.
بين ويژگي شخصيتي مسئوليت پذيري در دو گروه نوجوانان بزهكار و
عادي تفاوت وجود دارد ،ميانگين نمرات نوجوانان بزهكار در اين مقياس برابر
با  14/58است كه از ميانگين نمرات گروه عادي كه برابر با  22است كمتر
است و اين تفاوت معنادار است .اين يافته همسو است با يافته پژوهشي يان
كورف 6و جين توپين ،)2009( 7آنها تحقيقي را در خصوص مقايسه
ويژگي هاي شخصيتي دو گروه نوجوانان بزهكار و غير بزهكار انجام دادند ،كه
يكي از ابعاد مورد سنجش آنها مسئوليت پذيري بود .در بعد مسئوليت پذيري
و وظيفه شناسي بين دو گروه نوجوانان بزهكار و غير بزهكار تفاوت وجود
داشت به اين صورت كه ميانگين نمرات گروه بزهكار  111/98و ميانگين
نمرات گروه غير بزهكار  115/83بود در خصوص اينكه چرا نمره اين مقياس
در بزهكاران پا يين است پر واضح است كه ويژگي رفتار ضد اجتماعي آنان
كامالً متناقص با ويژگي وجدان ميباشد ديدگاه روان تحليل گري افراد مجرم
1
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را داراي فرامن ضعيفي ميبيند ،همچنين سه عنصرخشونت ،ضعف و انحراف
فرامن را سه منبع اصلي رفتار مجرمانه تلقي ميكند (مارشال .)1983 ،1مفهوم
خالء فرامن 2توسط جانسن ) 1959( 3ارائه شد كه آنرا مرتبط با اعمال مجرمانه
مي داند.
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