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خالصه

پذیر جامعه در  به عنوان یکی از اقشار آسیبنوجوانان بنا به دالیل متعدد :مقدمه

این مطالعه با هدف . هاي اجتماعی هستندعوارض و آسیب نوعامعرض ابتال به 

ي در نوجوانان با و بدون سابقه تهآل و خود بایسي بین خود واقعی، خود ایدهمقایسه

  .کیفري شهر اصفهان انجام شد

ي ساله 15-18نفر از افراد  79، 1391مقطعی در سال ياین مطالعهدر : کارروش

ي کیفري مشغول به آموزان بدون سابقهنفر از دانش 120مرکز اصالح و تربیت و 

سازي هاي اصفهان بودند که از نظر سن با گروه اول همسانتحصیل در دبیرستان

  ي اطالعاتهانامهپرسشهادادهگردآوريابزار. شدندشده بودند، مطالعه 

و  SPSSافزار ها با نرمداده. بودسئوالی خودگسستگی 27شناختی و جمعیت

  .تحلیل شدند مستقل آنووا، مجذور خی و تی،آنکوواهايآزمون

واقعی خود يدر گروه بزهکار میانگین و انحراف معیار نمره: هایافته

، تفاوت خود77±14/14بایسته ، خود97/80±34/15آل ایده، خود82/13±08/63

و  - 92/13±09/17، تفاوت خودواقعی و بایسته - 89/17±17/18آل واقعی و ایده

آل ایده، خود63/73±33/9واقعی خود يدر نوجوانان بدون سابقه، نمره

±17/15آل واقعی و ایده، تفاوت خود07/75±56/15بایسته ، خود69/14±35/79

خود يمیانگین نمره. بود-31/1±33/16ته واقعی و بایستفاوت خود و - 07/6

اما اختالف ) P>001/0(داري باالتر بودطور معنیبهواقعی در گروه بدون سابقه 

در دو گروه ) P=45/0(آل ایدهو خود) P=36/0(بایسته خود يمیانگین نمره

.دار نبودمعنی

کمتر از  ي کیفريبا سابقهنوجوانانواقعی در ي خودنمره:گیرينتیجه

مدارسيایاولویآموزشزانیربرنامهارزیابی گردید لذا  بدون سابقهنوجوانان

نوجوانانازحفاظتيبرا واقعیی با توجه به خودمتناسبیآموزشکردیروبایستی

  . ندینمااتخاذبزهکارانهرفتاربرابردر

نوجوان،خود،بزهکار:هاي کلیديواژه

  

  

  

  :نوشتپی

از مسئولین محترم کانون اصالح و . اي نداردرابطهانجام شده و با منافع نویسندگان  علوم پزشکی اصفهان و بدون حمایت مالی نهاد خاصیدانشگاه تاییدبا این مقاله 

. گرددتربیت شهر اصفهان و اساتید محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تشکر و قدردانی می
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  ي برزخ و انتقال از کودکی به بزرگسالی در نظرنوجوانی را دوره

نوجوان براي کسب هویت خود در تالش است و خلق و خوي . گیرندمی

ي نوجوانی بدون مشکل اگر دوره. کندفرد در این دوره زیاد تغییر می

سپري شود، نوجوان به بزرگسال سالمی تبدیل خواهد شد و نقش 

نوجوانان قشر قابل توجهی ). 1(بزرگسالی خود را خوب ایفا خواهد کرد 

اند به طوري که مرکز آمار از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده

و به  1385- 1390هاي ي سالساله را در فاصله 15-24ایران، گروه سنی 

درصد براي زنان  1/20درصد براي مردان و  9/19تفکیک جنسیت،

ي فعلی کنندهیکی از مسایل پیچیده و ناراحت). 2(برآورد کرده است 

شناسان و شناسان، روانشناسان، جرمکه توجه بسیاري از محققین، جامعه

متخصصین سالمت را به خود معطوف کرده است موضوع مجرمین کم 

باشد که روز به روز نوجوانان بزهکار می سن و سال و به اصطالح اطفال و

شود که بزهکار به شخصی اطالق می. یابدهم گسترش بیشتري می

مرتکب عملی گردد که قانون و یا شرع ارتکاب آن را منع کرده است و 

از علل ). 3(یا ترك عملی که انجام آن را الزم و واجب دانسته است 

ن اقتصادي، مشکالت توان به فقر، وضعیت نابسامابزهکاري می

یکی از . خانوادگی، مسایل آموزشی، مهاجرت و فشار روانی اشاره کرد

هاي اندیشمندان و مسئولین، پایین آمدن سن بزهکاري است، به نگرانیدل

ي آمریکا حاکی از در ایاالت متحده 2007طوري که آمار سال 

نیز سال است و در سطح جهان  18میلیون افراد زیر  18/2دستگیري 

ي آلپورتدر نظریه). 4(بزهکاري روند افزایشی داشته است 
1

بر انسجام  

وي معتقد است، نوجوان در . شودشخصیت در دوران نوجوانی تاکید می

ي اطالعاتی پیرامون بایدها و نبایدها، شخصیت این دوره از طریق ذخیره

شکوفایی سازد و از این طریق، بر کنش فراسویی و را در خود منسجم می

هاي نوجوان از شرایط در این میان چنان چه یافته. گرددشخصیت نایل می

ي از پیرامونش متناقض و در تعارض با یکدیگر باشند، پدیده

گردد و شخصیت منسجم نوجوان، در خودگسستگی در فرد ایجاد می

هیگینز). 5(گیرد معرض تهدید و زوال قرار می
2

پردازان مشهور از نظریه 

وي، خود را به سه . ي خود و به خصوص خودگسستگی استمینهدر ز

  و خود بایسته آلایدهخودکند که شامل خود واقعی، دسته تقسیم می

مثل (هایی است که شخص خاصی خصیصه،خود واقعی. باشدمی

آل، خود ایده. معتقد است در شما وجود دارد) خودتان یا دیگري

توان گفت که خود می. باشدرد میف آرزوها و امیدهاي يدربرگیرنده

مثل خودتان یا (گیرد که شخص خاصی آل خصوصیاتی را دربر میایده

که شامل همان بایستهخود. دوست دارد که شما داشته باشید) دیگري

                                                
1Alport
2Higgins

  ها احساس مسئولیتگردد که فرد نسبت به آنمیوجدان و وظایفی

. احساس اخالق، التزام و تکلیف در افراد است يکند و دربرگیرندهمی

مثل خودتان (هایی است که شخص خاصی در واقع، خود بایسته ویژگی

آل و خود بایسته به خود ایده. معتقد است باید در شما باشد) یا دیگري

گسستگی و اختالف . شوندعنوان خودراهنماهاي فرد در نظر گرفته می

پذیري فرد نسبت به ي حساسیتکنندهیینبین خود واقعی و ایده آل، تع

اختالف و گسستگی بین خود واقعی ). 6،7(حاالت احساسی منفی است 

آل باعث افسردگی و ناراحتی احساسی فرد و یاس، غمگینی و و ایده

ولی اختالف و شکاف کمتر بین خود ) 8(گردد اضطراب در وي می

آورد فرد به ارمغان میآل و واقعی، بهداشت روانی بهتري را براي ایده

آل و واقعی، ایده(میزان گسستگی و اختالف بین سه سطح خود ). 9(

به عوامل متعددي از قبیل عوامل فردي، خانوادگی و اجتماعی ) بایسته

طبق بررسی متون علمی، تحقیقی بر روي ). 9،10(بستگی دارد 

 خودگسستگی نوجوانان بزهکار صورت نگرفته است اما در نوجوانان

هاي دیگر، تحقیقات متعددي صورت گرفته است که معمولی و حوزه

دهد که هاي حاصل از مطالعات نشان مییافته. بررسی خواهند شد

  هايخانواده و تعامالت جاري در آن، تاثیر مستقیمی بر کنش

گیري هویت و رفتار ناسازگارانه دارد شناختی از جمله شکلروان

برنوجواناندرنوان بررسی خودگسستگیدر پژوهشی که با ع). 11،12(

خانواده صورت گرفت، نتایج نشان داد که محتوايوفرایندمدلاساس

، محتواي )انسجام با پدر و مادر و اعتقادات مذهبی(فرایندهاي خانواده 

گیري ابعاد خانواده و بافت اجتماعی خانواده، عواملی موثر در شکل

آل و بایسته در ود واقعی از ایدهمختلف خود و میزان خودگسسستگی خ

اي دیگر مشخص شد نقش فرایندهاي در مطالعه). 9(نوجوانان است 

هاي مذهبی، انکارناپذیر خانوادگی در خصوص خودگسستگی از بایسته

ي کنندههاي داراي فرایندهاي خانوادگی قوي، تربیتبوده و خانواده

خواهند داشت  دخترانی خواهند بود که خودگسستگی مذهبی کمتري

دهد که سطح ادراك خود نوجوانان هاي دیگر نشان میبررسی). 13(

به عبارت . باشدتر از افراد رشدیافته میبزهکار، به طور شناختی پایین

دیگر اعمال ضد اجتماعی، ممکن است بازتابی از عدم توانایی تفکر موثر 

  ).14(در مورد خود در ارتباط با دیگران باشد 

روان، نقش اساسی در زندگی فرد و جامعه دارد ولی امروزه موانع سالمت 

تواند فراوانی در فرایندهاي روانی بهنجار افراد وجود دارد که هر کدام می

 از طرف دیگر). 15(مشکالتی در روند پیشرفت و سازگاري افراد ایجاد کند 

ه ، گروهی کدهندبزرگی را در کشور ما تشکیل میسنینوجوانان گروه

شوند لذا پرداختن به سالمت به عنوان نیروهاي کارآمد و خالق محسوب می

از اهمیت و توجه به نیازهاي تربیتی این گروه این قشر بزرگ اجتماعی 

ریزي مناسب و شکوفایی در راستاي برنامه .مضاعفی برخوردار است
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آموزشی و امکانات استعدادهاي واقعی نوجوانان ضرورت دارد تا 

بزهکاري نوجوانان  کاهش براي پیشگیري و مبارزه و امعهپرورشی ج

تا کنون تحقیقی بر روي خودگسستگی نوجوانان . رده شودکشور به کار ب

هاي بین بزهکار صورت نگرفته است لذا جهت شناسایی عوامل و تفاوت

ها باید بر متغیرهاي دو گروه بزهکار و سالم و براي کاهش تفاوت بین آن

فتارهاي فردي و اجتماعی نوجوانان اشراف داشت و با تاثیرگذار بر ر

هاي هایی در جهت ارتقا و کاهش شکافشناسایی این عوامل برنامه

در پاسخ به این نیاز اساسی، تحقیق حاضر به . ها اقدام کردروانی بین آن

  بررسی خود واقعی، خود ایده آل و خود بایسته در نوجوانان بدون 

  . پردازدمی 1391ر شهر اصفهان در سال ي کیفري و بزهکاسابقه

  کارروش

ي صورت گرفت و جامعه 1391این مطالعه به صورت مقطعی در سال 

حاضر شامل دو گروه نوجوانان پسر بزهکار داراي  يپژوهش در مطالعه

ي کیفري ساکن در کانون اصالح و تربیت اصفهان و گروه دوم سابقه

گروه . ي کیفري بوداصفهان بدون سابقهشامل نوجوانان پسر مدارس شهر 

با . سال به عنوان معیار ورود به مطالعه درنظر گرفته شد 18تا  15سنی 

توجه به فرمول حجم نمونه، حداقل حجم نمونه مورد نیاز براي هر گروه 

نفر از   79در کانون اصالح و تربیت تنها . دست آمده بنفر  98معادل 

مطالعه ما را داشتند و لذا همگی به صورت  افراد کانون، معیار ورود به

نوجوان  120سرشماري تحت مطالعه قرار گرفتند براي گروه شاهد، 

سازي گروهی انتخاب و مورد عادي مشغول به تحصیل با انجام همسان

  . مطالعه قرار گرفتند

ها و ي امور زندانآوري اطالعات، به اخذ مجوز از دو ادارهجهت جمع

ي بعد از جلب نظر مسئولین در اداره. و پرورش نیاز بود ي آموزشاداره

ها و اخذ مجوز از این مرکز، به کانون اصالح و تربیت در شهر امور زندان

آوري اطالعات ي جمعاصفهان مراجعه و بعد از توجیه مسئولین، اجازه

ي ورود به قسمت اصلی از آن جایی که پژوهشگر اجازه. گرفته شد

شناس مرکز و توجیه ایشان نسبت به لذا با همکاري روان کانون را نداشت

براي گروه شاهد نیز به . آوري گردیدنامه، اطالعات جمعتکمیل پرسش

ي آموزش و پرورش شهرستان گانهاین ترتیب که هر یک از نواحی شش

اصفهان به عنوان یک خوشه و در هر خوشه به صورت تصادفی از بین 

جهت . مدرسه، انتخاب و به مطالعه وارد شدند دبیرستان یا هنرستان یک

ي آموزش و پرورش شهرستان اصفهان آوري اطالعات، به ادارهجمع

ي رسمی، توضیحاتی در خصوص نامهمراجعه شده و جهت اخذ معرفی

در ادامه . ژوهش به مسئول حراست آموزش و پرورش ارایه شد اهداف پ

سپس به . طرح توجیه شدندمدیران مدارس منتخب نیز نسبت به اهداف 

آموزان نیز نسبت به اهداف هاي مورد نظر مراجعه و تمامی دانشکالس

نامه در طرح آگاه شدند و در صورت تمایل به شرکت در مطالعه، پرسش

چنین به ایشان اطمینان خاطر داده شد که هم. اختیار آنان قرار گرفت

نامه به العات پرسشاطالعات تنها جهت انجام کار تحقیقاتی است و اط

الزم به ذکر است در . صورت کامال محرمانه نزد محقق، باقی خواهد ماند

ي حضور در صورتی که نوجوان شاغل به تحصیل، حداقل یک بار سابقه

  . مراکز اصالح و تربیت را داشت، از مطالعه خارج گردید

  ابزار پژوهش

با توجه به . فتبخشی مورد استفاده قرار گر 2در این بررسی، ابزاري 

توانند در بروز بزهکاري اي هم میمطالعات متعدد برخی عوامل زمینه

- که براي تکمیل تحقیق، مشخصات جمعیت) 16- 18(موثر واقع شوند 

شناختی اعم از سن، تحصیالت، شغل والدین، درآمد، توصیف وضعیت 

اقتصادي، پیشرفت تحصیلی در موقع تحصیل، اطالعاتی در مورد مصرف 

شناختی و ي جمعیتنامهار، سطح تحصیالت والدین در قالب پرسشسیگ

در بخش دوم . در بخش اول، مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت

سئوال27اختصاص داشت که شاملخودگسستگینامه به مقیاسپرسش

قسمتی از کامال مخالف تا  5این ابزار، به صورت طیف لیکرتی . بود

محاسبه شده  81/0کرونباخ این مقیاسلفايآ. کامال موافق، متغیر بود

  .)19(است 

  و با استفاده از 16ي نسخه  SPSSافزاراطالعات با کمک نرم

آنکووا، آنووا، مجذور خی و تی مستقل، مورد تجزیه و هايآزمون

  .قرار گرفتتحلیل

  نتایج

 120گروه اول شامل . ها را تکمیل نمودندنامهنفر پرسش 199در کل 

نفر  79و گروه دوم شامل %) 3/60(ي کیفري نوجوانان بدون سابقه نفر از

میانگین و انحراف معیار سن نوجوان . بود%) 7/39(ي کیفريبا سابقه

ي سال و نوجوان بدون سابقه 60/16±86/0ي حاضر بزهکار در مطالعه

سن شروع مصرف سیگار در گروه . سال بود 40/16±69/0کیفري 

  . سال بود 14/13±11/2و در گروه دیگر سال  12±97/2بزهکار 

و میانگین سن شروع مصرف سیگار ) P=07/0(ي میانگین سن مقایسه

)23/0=P(توزیع .داري با یکدیگر نداشتبین دو گروه تفاوت معنی

ها و وضعیت تاهل والدین فراوانی تحصیالت فرد، تحصیالت والدین آن

ي گروه بدون سابقه سطح تحصیالت در. آورده شده است 1در جدول 

ها باالتر بوده است و این چنین سطح تحصیالت والدین آنکیفري و هم

چنین در گروه هم). >001/0P(باشدداري میتفاوت از نظر آماري معنی

ي کیفري درصد بیشتري از والدین زندگی مشترك در کنار بدون سابقه

). 1جدول ) (>05/0P(هم داشتند 

سیگار و قلیان در فرد، داشتن دوست سیگاري، توزیع فراوانی مصرف 

فرد سیگاري در خانواده و درآمد خانواده و ارتباط آن در بین دو گروه 

دهد که مصرف قلیان و ها نشان مییافته. آورده شده است 2در جدول 
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ي کیفري به مصرف سیگار در فرد، خانواده و دوستان او در گروه با سابقه

ز گروه دیگر است و سطح درآمد خانواده در این داري بیشتر اطور معنی

باشد تر از گروه بدون سابقه میپایین) ي کیفريبا سابقه(گروه 

)001/0P<) ( 2جدول.(  

    

ي کیفريتوزیع فراوانی و ارتباط بین تحصیالت فرد و والدین و وضعیت تاهل والدین در بین نوجوانان با و بدون سابقه-1جدول 

P )درصد(تعداد ي کیفريبدون سابقه )درصد(تعداد ي کیفريبا سابقه گروه   متغیر

001/0< 0)0( 4)1/5( در حد خواندن  نوجوان تحصیالت

0)0( 14)7/17( ابتدایی

0)0( 33)8/41( راهنمایی

120)100( 28)4/35(   متوسطه   

001/0< 0)0( 2)5/2( سوادبی پدر  تحصیالت

6)5( 44)7/55( ابتدایی

14)7/11( 18)8/22( راهنمایی

28)3/23( 9)4/11( متوسطه

72)60( 6)6/7( دانشگاهی

001/0< 0)0( 2)5/2( سوادبی مادرتحصیالت

7)8/5( 41)9/51( ابتدایی

15)5/12( 18)8/22( راهنمایی

36)30( 15)19( متوسطه

62)7/51( 3)8/3( دانشگاهی

05/0< 105)5/87( 55)6/69( زندگی در کنار همدیگر والدینوضعیت تاهل

8)7/6( 18)8/22( فوت یکی از والدین

7)8/5( 6)6/7( مطلقه

  

  توزیع فراوانی مصرف سیگار و قلیان در فرد، داشتن دوست سیگاري، فرد سیگاري در خانواده و درآمد خانواده -2جدول 

  ي کیفريو ارتباط آن در بین نوجوانان با و بدون سابقه

P )درصد(تعداد ي کیفريبدون سابقه )درصد(تعداد ي کیفريبا سابقه متغیر گروه

001/0< 14)7/11( 56)9/70( بلی فرد سیگاري در خانواده

106)3/88( 23)1/29( خیر

001/0<   21)5/17(   65)3/82( بلی دوست سیگاري

99)5/82( 14)7/17( خیر

001/0< 12)10(% 52)8/65( بلی نوجوانسیگاري بودن 

108)90(% 27)2/34( خیر

001/0< 12)8/10( 48)8/60( بلی مصرف قلیان

107)2/89( 31)2/39( خیر

001/0< 7)9/5( 3)8/3( خیلی خوب درآمد خانواده

29)4/24( 8)1/10( خوب

74)2/62( 35)3/44( متوسط

8)7/6( 22)9/27( بد

1)8/0( 11)9/13( بد خیلی

  

با توجه به این که وضعیت اقتصادي، درآمد و تحصیالت والدین در 

داري باالتر از گروه با سابقه بود ي کیفري به طور معنیگروه بدون سابقه

نتایج نشان داد که با کنترل متغیرهاي . شداستفادهلذا از تحلیل آنکووا

ي خودگسستگی، خود واقعی، داري در نمرهارتباط معنیمذکور هیچ 

.و بایسته در دو گروه وجود نداشتآلایده

بررسی شده گروهدودرآل، بایستهي خود واقعی، ایدهنتایج مقایسه

دهد فقط خود واقعی بین دو گروه تفاوت نتایج نشان می). 3جدول (است 

خود بایسته و ایده آل در دو ي داري داشت و اختالف میانگین نمرهمعنی

دار نبود و حتی تفاوتی بین خود واقعی و ایده آل و خود گروه معنی

  .بایسته در بین دو گروه مشاهده نشد
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  قعی با خود بایسته در دو آل و خود واآل و خود بایسته و تفاوت خود واقعی با ایدهي خود واقعی، خود ایدهمقایسه -3جدول 

ي کیفريگروه نوجوانان با و بدون سابقه

tآزمون  ي کیفريبدون سابقه ي کیفريبا سابقه متغیر

میانگین ±انحراف معیار میانگین ±رانحراف معیا

76/0 75/11±06/73 35/11±68/73 خودگسستگی

001/0< 33/9±63/73 82/13±08/63 خود واقعی

43/0 69/14±35/79 34/15±97/80 آلخود ایده

71/0 56/15±07/75 14/14±0/77 خود بایسته

069/0 17/15±07/6 17/18±89/17 - آلتفاوت خود واقعی و ایده

69/0 33/16±31/1 - 09/17±92/13 - تفاوت خود واقعی و بایسته

  

بحث 

آل و بایسته در نوجوانان با خود واقعی، ایدهاین مطالعه با هدف بررسی 

شناختی هاي جمعیتیافته. ي کیفري در اصفهان انجام شدو بدون سابقه

این پژوهش نشان داد که سطح تحصیالت خود افراد و سطح تحصیالت 

ي کیفري باالتر از گروه با سابقه بوده ها در گروه بدون سابقهوالدین آن

، درصد بیشتري از والدین زندگی مشترك در هدر گروه بدون سابق. است

ها نشان داد که سطح درآمد خانواده در چنین یافتههم. کنار هم داشتند

ي در مطالعه.باشدمیکیفرييتر از گروه بدون سابقهگروه با سابقه، پایین

به طوري که نوجوانان . ساکی و همکاران نیز نتایج مشابهی به دست آمد

ه غیر بزهکار، درصد باالتري از موارد ترك تحصیل و یا بزهکار نسبت ب

چنین وضعیت اقتصادي خانواده هم. تحصیالت ابتدایی و راهنمایی داشتند

تر از گروه دیگر بود و اغلب والدین نوجوانان نیز در گروه بزهکار ضعیف

هاي بزهکاران، انسجام و سواد بوده و خانوادهسواد و یا کمبزهکار، بی

نتایج ). 20(تري را به خود اختصاص دادند خانوادگی ضعیفروابط 

ي ريمطالعه
1

باشد که ارتباط ي حاضر میسو با مطالعهو همکاران هم 

). 21(والدي و بزهکاري نوجوانان به دست آورد داري بین تکمعنی

نتایج تحقیقات دیگر نیز نشان داد که خانواده و ساختار و روابط حاکم بر 

سزایی داشته باشد تواند نقش بهیري مفهوم خود میگآن در شکل

اسمان-چیرو. )13،22،23(
2

نیز معتقد است که خود، به شدت از والدین  

آل و خود واقعی، ایده(هاي دیگر آن گیرد و به طبع بر حوزهتاثیر می

ي دیگري بر تاثیرخانواده در چنین مطالعههم). 23(گذارد تاثیر می) بایسته

  ). 24(بروز رفتارهاي بزهکارانه تاکید نموده است 

ي حاضر، حضور فرد سیگاري در خانواده یا داشتن دوستان در مطالعه

داري بیشتر از گروه سیگاري در زندگی نوجوان بزهکار به طور معنی

بسیار نقشوجودبا دهد کهاین مسئله نشان می. ي کیفري بودبدون سابقه

عنوانبهتواندیمزیندوستانرینظگريیدمتعددعوامل،خانوادهمهم 

نوجوانانرفتارياختالالتوبزهکاريدرثرومومهماریبسعوامل

                                                
1Rey
2Schiro-Osman

اسمان نیز در تایید این مطلب معتقد است - چیرو .)25،26(گردندمحسوب

در ). 23(سزایی دارند که دیگران مهم، در تحول و رشد خود، نقش به

ي حاضر، میانگین نمره ي خودواقعی در نوجوانان بزهکار کمتر از مطالعه

خود بایسته و ایده آل در دو . گروه نوجوانان بدون سابقه ي کیفري بود

توان چنین تفسیر کرد که وجدان داري نداشت شاید میگروه تفاوت معنی

به و تمایل به خوب بودن در افراد، امري ذاتی است و الزم است که 

در مطالعات مشابه . ساز بروز بزهکاري پرداخته شودبررسی عوامل زمینه

ها حاکی از این که حول محور خودپنداره با بزهکاري انجام شد، یافته

ي مطلب بود که سطح ادراك خودپنداره در گروه نوجوانان بدون سابقه

ژوهشی چنین در پهم). 28،27(کیفري از گروه نوجوانان بزهکار باالتر بود 

ي بین از خودبیگانگی و بزهکاري، احساس دیگر با هدف تبیین رابطه

ترین سهم تبییني مورد پژوهش، بیشترین و مهمانزجار از خود در جامعه

  ). 29(ي در بزهکاري را داشته است کننده

  گیري آنهاي بروز و شکلاز آن جایی که جرم و جنایت و زمینه

پذیري و بر گیري احساس عدم امنیت، آسیبتواند عاملی براي شکلمی

تواند به خوردن نظم و ثبات جامعه گردد و از طرفی این مسئله می هم

) 31،32(عنوان مانعی جهت رشد اقتصادي، اجتماعی و سیاسی تلقی شود 

هاي روانی نوجوانان ي ویژگیجانبهمند و همهلذا انجام مطالعات نظام

هاي بزهکاري، این مطالعات در کانونخوراند عملی بزهکار و پس

هاي پژوهش حاضر، تعداد افراد در از جمله محدودیت. گرددپیشنهاد می

  .کنندگان گردیدشرکتکانون بود که مانعی براي انتخاب تصادفی

ورودياجازهعدمتربیت و واصالحکانوندرحاکمچنین شرایطهم

در . راي انجام کار بودخود مانعی ب نامهپرسشتکمیل تجهپژوهشگر

ي تر بودن سطح خود واقعی نوجوانان سابقهاین مطالعه به لحاظ پایین

گردد که متخصصان مشاوره و رفتاردرمانی این کیفري، پیشنهاد می

مراکز، فنون درمانی را بر مفاهیم خود، متمرکز سازند زیرا تبیین و تحلیل 

ان اختالالت رفتاري تواند در درمهاي گوناگون مفهوم خود میجنبه

ي ارتباط چنین مطالعاتی در زمینههم. بزهکاران مورد استفاده قرار گیرد

شناختی از جمله سالمت روان، هاي روانخودگسستگی و سایر مولفه
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ي در دو گروه با و بدون سابقه... اضطراب، افسردگی، اعتماد به نفس و 

.کیفري طراحی گردد

  گیرينتیجه

ي کیفري کمتر از نوجوانان بدون این نوجوانان با سابقهخود واقعی در 

آل و خود بایسته در بین سابقه ارزیابی گردید ولی تفاوتی بین خود ایده

دو گروه مشاهده نگردید لذا بایستی توجه مضاعفی به خود واقعی 

- با توجه به این که مفاهیم خود، در بطن جامعه و با سبک. معطوف شود

هاي آن جامعه، اعم از خانواده، مدرسه و موعههاي تربیتی زیرمج

ریزان و گزاران، برنامهگیرد، لزوم توجه سیاستنهادهاي دیگر شکل می

مسئوالن فرهنگی و تربیتی، نسبت به مشکالت رفتاري نوجوانان را 

  . سازدناپذیر میاجتناب
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