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  :مقدمه
و  رشد برجسته و مهم مرحله نوجواني سال هاي

 در اين. رود مي شمار به فرد رواني و اجتماعي تكامل

 خصوص تعادل به عاطفي و هيجاني تعادل به نياز دوره

 وجودي خويشتن، ارزش درك عقل، و عواطف بين

 زندگي، واقعي در هاي هدف انتخاب با خودآگاهي

 عاطفي و تعادل رواني حفظ خانواده، از عاطفي استقالل

 و محيطي و فشارزاي زندگي عوامل مقابل در خويش
 هاي مهارت ديگران، كسب با سالم روابط برقراري

 و سالم زندگي در دوست يابي، شناخت الزم اجتماعي

 نيازهاي ترين مهم آن برخورداري از چگونگي و مؤثر

  .)1(را تشكيل مي دهد  نوجوان
يكي از مسائل پيچيده و ناراحت كننده ي فعلي كه 
توجه بسياري از محققين، جامعه شناسان، جرم شناسان، 
روانشناسان و متخصصين سالمت را به خود معطوف كرده 
است موضوع مجرمين كم سن و سال و به اصطالح اطفال 

باشد كه روز به روز هم گسترش و نوجوانان بزهكار مي 
بزهكار به شخصي اطالق مي شود كه . بيشتري مي يابد

مرتكب عملي گردد كه قانون و يا شرع ارتكاب آن را منع 
كرده است و يا ترك عملي كه انجام آن را الزم و واجب 

  :چكيده
ردي و اجتماعي فرد را مختل مي سازد؛ از طرفي خودپنداره ي بي ثبات و منفي، سازگاري ف :زمينه و هدف

مقايسه خودپنداره و رفتار در اين مطالعه به . رفتارهاي خاصي در شكل گيري شخصيت بزهكارانه مؤثر هستند
  .در نوجوانان بدون سابقه كيفري با نوجوانان بزهكار پرداختيم

سرشماري و  صورت الح و تربيت بهنفر از مراكز اص 79. مقطعي بود نوع از حاضر مطالعه :روش بررسي
وارد مطالعه  1391نفر كه با گروه اول از نظر سن و جنس همسان سازي شده، از شهر اصفهان و در سال  120
سؤاالت خودپنداره و  دموگرافيك، بخشي، شامل اطالعات 3اي شامل  پرسشنامه ها داده گردآوري ابزار. شدند

  .فيشر و كاي دو براي تجزيه تحليل داده ها استفاده گرديد، T-testرفتار بود؛ آزمون هاي آماري 
 و 26/62±81/28و رفتار  94/58±30/10نمره خودپنداره در گروه بزهكار ميانگين و انحراف معيار : يافته ها

ميانگين نمرات . به دست آمد 66/84±22/15و رفتار  02/63±57/9نمره خودپنداره در نوجوانان بدون سابقه، 
 .)>001/0P(و رفتار افراد در گروه بدون سابقه كيفري به طور معني داري باالتر بود  خودپنداره

نتايج حاكي از آن بود كه خودپنداره و رفتار نوجوانان بزهكار پايين تر از نوجوانان بدون سابقه  :نتيجه گيري
اي ضداجتماعي مؤثر كيفري مي باشد؛ همچنين به نظر مي رسد برخي عوامل دموگرافيك هم در بروز رفتار ه

لذا به نظر مي رسد روانشناسان و مشاورين شاغل در اين مراكز بهتر است، برنامه هاي آموزشي، . هستند
  .مشاوره ها و فنون درماني و اصالحي خود را با مد نظر قرار دادن چنين ناهنجاري هايي پايه ريزي نمايند

  
 .نخودپنداره، رفتار، بزهكار، اصفها :هاي كليدي واژه
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بنا به گزارش وزارت دادگستري آمريكا، . دانسته است
ساله در اين  10- 17چهار درصد كودكان و نوجوانان 

  ).2(كشور هر سال در دادگاه هاي اطفال حضور مي يابند 
پژوهش ها نشان مي دهد كه سطح ادراك خود 
نوجوانان بزهكار، به طور شناختي پايين تر از افراد رشد 
يافته مي باشد؛ به عبارت ديگر اعمال ضد اجتماعي، ممكن 

، در است بازتابي از عدم توانايي تفكر مؤثر در مورد خود
روانشناسان و جامعه شناسان ). 3(ارتباط با ديگران باشد 

خودپنداره را جزء اصلي تشكيل دهنده ي شخصيت و 
). 4(هسته ي مركزي سازگاري اجتماعي قلمداد مي كنند 

خودپنداره به عنوان يكي از ابعاد مستند در پيش بيني رفتار 
و موقعيت انساني است كه تلفيقي از توسعه ي شخصيت، 

غالب ساختاري منحصر به فرد  نگيزش و يادگيري را درا
اين سازه متشكل از خود درك شده و خود . ارائه مي دهد

شايسته است و وظيفه ي شخص اين است كه خود درك 
شده را تا حد ممكن، مشابه يا همپوشان با خود شايسته 

ر واقع خودپنداره شامل انسجام و وحدت بين د). 5(بسازد 
يش هاي خود آگاه و ناخودآگاه، درك و احساسات، گرا

شناخت پيرامون هويت، ارزش ها و نقش هاي فرد، 
موجوديت فيزيكي و چگونگي شناخت فرد از خويشتن مي 
باشد كه عمدتاً از طريق تماس هاي اجتماعي با ساير افراد و 

خود پنداره ي مثبت موجب ). 6(تجارب كسب مي شود 
و احساس امنيت برخوردار  مي شود تا فرد از اعتماد به نفس

باشد و در برابر انحراف اجتماعي تا حد زيادي مصونيت 
در حالي كه خود پنداره ي بي ثبات و منفي، ناامني . يابد

ايجاد مي كند و ميزان سازگاري فردي و اجتماعي را مختل 
همچنين خود پنداره ي منفي سبب تعارضات ). 7(مي سازد 

هاي بهنجار نوجوان را  شخصيتي در نوجوان شده و پاسخ
كاهش داده و سبب مشكالت و آشفتگي هاي شديد، 
اختالالت رواني، رفتار خودكشي گرايانه، مصرف مواد 

تمامي ). 8(مخدر والكل و بزهكاري در اين دوره مي شود 
تحقيقات و مطالعات انجام گرفته سطح پايين حرمت خود 

زهكاري را حداقل به مثابه يك عامل مستعد كننده براي ب
ارتباط ادراك خود با سالمت روان ). 9(قلمداد نموده اند 

آشفتگي هاي . به ويژه در دوران نوجواني بسيار مهم است

روان شناختي در كودكان و نوجوانان مي تواند ناشي از 
 انداز چشم در يك). 10(انحراف در ادراك خود باشد 

 را رواني بهداشت كانادا، رواني بهداشت انجمن وسيع،

 هاي نگرش خود، به مربوط هاي نگرش قسمت، در سه

 زندگي تعريف به مربوط هاي نگرش ديگران و به مربوط

 با سازگاري گفت توانايي مي توان عبارتي به .مي كند

مشكالت  با رويارويي و ديگران خود، هاي ديدگاه
. مي باشد رواني بهداشت از تعريفي زندگي، روزمره
 هاي هيجان بر تسلط ملشا خود مربوط به هاي نگرش

 خوشي ها از و رضايت خود ضعف هاي از آگاهي خود،
 عالقه به شامل ديگران به مربوط هاي نگرش .مي باشد

 يك به تعلق احساس صميمي، و طوالني دوستي هاي

 مادي و انساني محيط مقابل در احساس مسئوليت گروه،

 پذيرش شامل زندگي مربوط به هاي نگرش .مي باشد

 اخذ خود، توانايي عاليق و امكانات توسعه ها، مسئوليت

 نزديك ).11( مي باشد كاركردن، خوب ذوق تصميمات،

دارند،  قرار سال 19 زير ايران كشور جمعيت از نيمي به
   در اولويت ها از يكي سني گروه اين به توجه كه

از آنجا كه سالمت روان، ). 12(است  ريزي كشور برنامه
رد و جامعه دارد و امروزه موانع نقش اساسي در زندگي ف

يند هاي رواني بهنجار افراد وجود دارد كه آفراواني در فر
هر كدام مي تواند مشكالتي را در روند پيشرفت و 

ها ايجاد كند، همچنين با توجه به ساختار  سازگاري آن
جمعيتي جوان كشور ايران، پرداختن به سالمت اين قشر 

موزان از اهميت مضاعفي بزرگ اجتماعي به ويژه دانش آ
كه سازندگي فرداي  با توجه به اين). 13(برخوردار است 

بهره  ان وبه سالمت جسمي و روحي نوجوان منوطجامعه 
، اين نسل خواهد بودنيروي فعال پر شور وري مناسب از 

همه امكانات جامعه را براي پيشگيري و مبارزه تا الزم است 
ن كشورمان به كار و ريشه كن كردن بزهكاري نوجوانا

مين نيازهاي تربيتي واقعي نوجوانان از أشناسائي و ت. يمبرب
مهمترين عالئق و در عين حال وظايف خانواده ها و كساني 
است كه در مراكز آموزشي عهده دار تربيت و پرورش اين 

 است اين حاضر پژوهش نظري اهميت. گروه سني هستند

 سطحي از چه بزهكار نوجوانان سازد، مي مشخص كه
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 تحول سطح نظر از آيا و دارند و رفتار قرار خودپنداره

يا خير؟ كاربرد  هستند تأخير دچار ادارك از خود و رفتار
عملي نتايج اين تحقيقات براي اولياء و مربيان نوجوانان 

كمك  نوجوانان و رفتارهاي عميق تر و بهتر عادي، درك
. كارانه استبه آنان جهت پيشگيري از اتخاذ رفتارهاي بزه

 در خود و رفتار ادراك بررسي با پژوهش همچنين اين

 تأكيد مورد ابعاد ساكن مراكز اصالح و تربيت، نوجوانان

 قرار آن در كه استداللي سطح ساختن مشخص آنان و

هاي  برنامه درماني و فنون طراحي براي را زمينه دارند،
بر  .سازد مي فراهم بزهكار نوجوانان بازتواني اصالحي و

مقايسه خودپنداره و  همين اساس اين تحقيق با هدف تعيين
رفتار در نوجوانان بدون سابقه كيفري با نوجوانان بزهكار 

  .تدوين و اجرا گرديدشهر اصفهان، 
  

  :روش بررسي
 )Cross Sectional(اين مطالعه به صورت مقطعي 

 18تا  15نوجوان  79جمعيت مورد مطالعه، . صورت گرفت
ر ساكن در مراكز اصالح و تربيت شهر اصفهان ساله بزهكا

 120كه به صورت سرشماري مورد بررسي قرار گرفتند و 
هر (خوشه تصادفي  6نوجوان عادي شاغل به تحصيل در 

خوشه شامل مدرسه اي بود كه به صورت تصادفي از ميان 
گانه  6دبيرستان يا هنرستان هاي واقع در هر يك از نواحي 

 1391در سال ) اصفهان انتخاب شدند آموزش و پرورش شهر
معيارهاي ورود عضويت در جامعه . وارد مطالعه شدند

ساله ساكن كانون اصالح و تربيت  18تا  15نوجوانان پسر 
ساله  18تا  15شهر اصفهان، عضويت در جامعه نوجوانان پسر  

شاغل به تحصيل در دبيرستان هاي شهر اصفهان و معيارهاي 
غل به تحصيلي كه حداقل يك بار سابقة خروج، نوجوانان شا

حضور در مراكز اصالح و تربيت را داشته اند و به عنوان 
 .گروه شاهد محسوب مي شدند، در نظر گرفته شد

بخشي مورد استفاده قرار  3در اين بررسي ابزاري 
با توجه به مطالعات متعدد برخي عوامل زمينه اي هم . گرفت

ثر واقع شوند كه براي كامل مي توانند در بروز بزهكاري مؤ
تر شدن تحقيق، مشخصات دموگرافيك اعم از سن، 

تحصيالت، شغل والدين، درآمد، توصيف وضعيت اقتصادي، 
پيشرفت تحصيلي در موقع تحصيل، اطالعاتي در مورد 
  مصرف سيگار، سطح تحصيالت والدين در قالب 
پرسشنامه ي دموگرافيك و در بخش اول، مورد ارزيابي و 

  .ش قرار گرفتسنج
به كار  Beckدر بخش دوم، پرسشنامه خودپنداره ي 

 را به مقياس اين 1990در سال  وي بار، نخستين. گرفته شد
 مجدداً مطرح كرد و خودپنداره ي افراد بررسي منظور

 اين. )14(كردند  ارزيابي را آن محققان ديگر، در همان سال
 هاي نگرش ارزيابي براي وسيله اي و گويه 25 مقياس شامل

 بك، نظرية شناختي در كه است خودش از شخص منفي
 محيط خود، به نسبت منفي نظر( سه گانه منفي شناخت بخش

 توجه با متعدد موارد در آزمودني. تشكيل مي دهد را) دنيا و
 يكي مقايسه و ديگران با را خود دارد، خود از كه استنباطي به
 نشان بهتر را او گيويژ كه مي كند انتخاب را عبارتي پنج از

 نمرات كه است شده گونه اي طراحي به آزمون. مي دهد
 اين بررسي در. است مثبت خودپندارة نشان دهندة باالتر
 كه آورده شد به دست 82/0آن،  آلفاي ضريب مقياس
 پايايي ضريب. است رضايت بخشي دروني همساني شاخص
 ههفت يك زماني فاصلة با مجدد آزمايش طريق از مقياس

محققين ديگر، . بود 65/0 ماه سه زماني ه يفاصل با و 88/0
 سنجش به روايي و اعتبار نظر از ايران در را مقياس اين

. آمد به دست 85/0آن  كرونباخ آلفاي ضريب و گذاشتند
 افسرده و عادي افراد بين آزمون انجام با نيز آن ه يساز روايي

 مورد هر در كهشد  تحليل و تجزيه ها آن نمرات ه يمقايس و
 نيز در پرسشنامه اين كرونباخ آلفاي .بود معني دار تفاوت

  ).15(آمد  به دست 81/0 پژوهشي ديگر،
با ) بزهكاري(بخش سوم شامل پرسشنامه ي رفتار 

گويه بود كه روايي و پايايي اين پرسشنامه در مطالعه اي  8
ثبات دروني با استفاده از : به شرح ذيل گزارش شده است

و ضريب پايايي آن از طريق آزمون  87/0ي كرونباخ آلفا
  ).16(بوده است  83/0، )ICC(باز آزمون 
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 :يافته ها

. نفر پرسشنامه ها را تكميل نمودند 199در كل 
نفر در گروه نوجوانان بدون سابقه كيفري  120گروه اول 

نفر در گروه با سابقه كيفري  79و گروه دوم %) 3/60(
يافته هاي حاصل از اطالعات . دقرار داشتن%) 7/39(

شامل تحصيالت فرد، پدر، مادر به دست دموگرافيك افراد 
آمد و نتايج نشان داد كه سطح تحصيالت در گروه بدون 
سابقه كيفري و والدين آنها نسبت به افراد بزهكار، باالتر 
بوده است و اين تفاوت از نظر آماري معني داري مي باشد 

)001/0P<( نظر وضعيت تأهل والدين، در  همچنين از؛
گروه بدون سابقه كيفري نسبت به گروه مقابل، درصد 

بيشتري از والدين زندگي مشترك در كنار هم را دارند 
)05/0P<) ( مصرف قليان و مصرف . )1جدول شماره

سيگار در خود، خانواده و دوستان در گروه با سابقه 
است و  كيفري، به طور معني داري بيشتر از گروه ديگر

سطح درآمد خانواده در اين گروه پايين تر از گروه بدون 
). 3جدول شماره ) (>001/0P(سابقه كيفري مي باشد 

ميانگين سن و ميانگين سن اولين مصرف سيگار در دو 
ميانگين نمرات . گروه تفاوت معني داري با هم نداشت

خودپنداره و رفتار افراد در گروه بدون سابقه كيفري به 
  ).3جدول شماره ( )>001/0P(معني داري باالتر بود طور 

  هل والدينأتعيين ارتباط بين سابقه كيفري با تحصيالت فرد، پدر، مادر و وضعيت ت: 1 جدول شماره

  بدون سابقه كيفري
 )درصد(تعداد 

  با سابقه كيفري
  )درصد(تعداد 

 هاگروه                                        
 هامتغير

0)0(%     خواندن %)1/5(4
 %)0(0 تحصيالت  ابتدايي %)7/17(14

0)0(%   راهنمايي %)8/41(33
120)100(%   متوسطه %)4/35(28

001/0<P   فيشرآزموننتيجه
0)0(%     بي سواد %)5/2(2

 %)5(6 پدر تحصيالت  ابتدايي %)7/55(44

14)7/11(%   راهنمايي %)8/22(18
28)3/23(%   متوسطه %)4/11(9

72)60(%   دانشگاهي %)6/7(6
001/0<P   دوكايآزموننتيجه

0)0(%     بي سواد %)5/2(2
 ابتدايي  %)9/51(41  %)8/5(7 مادر تحصيالت

 راهنمايي  %)8/22(18  %)5/12(15
 متوسطه  %)19(15  %)30(36
62)7/51(%  3)8/3(%   دانشگاهي

001/0<P   كاي دوآزموننتيجه
105)5/87(%  55)6/69(%   والدينوضعيت تأهل ندگي باهمز

8)7/6(%  18 )8/22(%   يكي فوت كرده
7)8/5(%  6 )6/7(%   مطلقه

05/0<P   دوكايآزموننتيجه
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  رتباط بين سابقه كيفري با سطح درآمد خانواده، مصرف قليان، مصرف سيگار در خود، خانواده و دوستانتعيين ا: 2جدول شماره 

  بدون سابقه كيفري
 )درصد(تعداد 

  با سابقه كيفري
  )درصد(تعداد 

 هاگروه                                       
 متغير

14 )7/11(%  56 )9/70(%   فرد سيگاري در خانواده بلي

106 )3/88(%  23 )1/29(%   خير

001/0<P   دوكايآزموننتيجه
21 )5/17(%  65 )3/82(%   دوست سيگاري بلي
99 )5/82(%  14)7/17(%   خير

001/0<P   دوكايآزموننتيجه
12 )10(%  52 )8/65(%   سيگاري بودن خودش بلي
108 )90(%  27 )2/34(%   خير

001/0<P   دوكايآزموننتيجه
12 )8/10(%  48 )8/60(%   مصرف قليان بلي
107 )2/89(%  31 )2/39(%   خير

001/0<P   دوكايآزموننتيجه
7 )9/5(%  3 )8/3(%   نوادهدرآمد خا خيلي خوب
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(%   خيلي بد

001/0<P دوكايآزموننتيجه 
 

  

 ميانگين سن اولين مصرف سيگار و ميانگين نمرات خودپنداره و رفتار در دو گروه، مقايسه ميانگين سن: 3جدول شماره

  
 

  :بحث
مطالعات گوناگوني در زمينه ي ارتباط عوامل 
دموگرافيك بر بزه و جرم صورت گرفته است كه 
هركدام ارتباط معني داري را در اين خصوص بيان 

  نموده اند كه در اين مجال به بررسي اين عوامل 
ي حاضر، سطح تحصيالت در مي پردازيم؛ در مطالعه 

گروه بدون سابقه كيفري و والدين آنها نسبت به افراد 

 T-testيجه آزمون نت هاگروه                       با سابقه كيفري بدون سابقه كيفري
 انحراف معيار ±ميانگين هامتغير  انحراف معيار±ميانگين

07/0=P 69/0±40/16  86/0±60/16    سن
23/0=P 11/2±14/13  97/2±00/12   سن اولين مصرف سيگار
05/0<P 57/9±02/63  30/10±94/58   پندارهخود
001/0<P 22/15±66/84  81/28±26/62   رفتار
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بر اساس مطالعات انجام شده، . بزهكار باالتر بوده است
بين اندازه هاي مفهوم خودپنداره ي تحصيلي و پيشرفت 

در همين رابطه، محققان . تحصيلي ارتباط وجود دارد
صيل پرداختند و ديگر به بررسي افراد ناموفق در امر تح

  يافته ها حاكي از اين بود كه فرد ناموفق، چنين 
مي پندارد كه توان كمي در انجام امور خواسته شده از 
طرف مدرسه دارد و نتيجه ي عالقه به يادگيري، اعتماد 

). 17(به نفس و پيشرفت طلبي خود را از دست مي دهد 
كه بين خودپنداره كلي و  ،نشان دادنتايج پژوهشي 

نتايج ). 18( آموزان رابطه وجود دارد ملكرد دانشع
تحليلي داده هاي تحقيقي ديگر حاكي از آن بود، كه 
بين هوش هيجاني، خودپنداره و عزت نفس با پيشرفت 

اين ). 19(تحصيلي رابطه ي معناداري وجود ندارد 
تفاوت به دليل اين است كه عوامل متعددي مي توانند بر 

نداره ي افراد تأثيرگذار باشند تحصيالت فرد و يا خودپ
و فقط نمي توان بر سازه هاي روان شناختي تأكيد كرد 

اما . كه همين مسئله باعث ايجاد اين مغايرت شده است
نمي توان گفت كه آيا خودپنداره ي منفي سبب افت 
تحصيلي افراد مي شود و يا تأثير عوامل متعدد مثل نزاع 

  ده و غيره خانوادگي، مشكالت عاطفي در خانوا
مي تواند منجر به افت تحصيلي و بروز خودپنداره ي 

اين مسئله لزوم تحقيقات بيشتر در اين . منفي در فرد شود
همچنين از نظر وضعيت . زمينه را خاطرنشان مي سازد

تأهل والدين، در گروه بدون سابقه كيفري نسبت به 
گروه شاهد، درصد بيشتري از والدين زندگي مشترك 
در كنار هم را داشتند كه بررسي بحريني و همكاران هم 
بيانگر اين مطلب بود كه بين ميزان خودپنداره ي 
دانشجويان، با ساختار قدرت و همبستگي خانوادگي 

رابطه ي معناداري وجود دارد و بدين وسيله با نتايج آنان 
بررسي رابطه ي ). 20(اين تحقيق مطابقت دارد 

تعارضات والديني با بزهكاري در تحقيق خواجه نوري و 
همكاران نيز روشنگر اين مطلب بود كه رابطه ي معني 
دار مثبتي بين تعارضات والدين، تعارض والدين با 

از آن با بزهكاري نوجوانان  فرزندان در خانه و خارج
در اين تحقيق دريافتيم كه ). 21(وجود داشته است 

وضعيت اقتصادي والدين نوجوانان بزهكار پايين تر از 
نوجوانان بدون سابقه ي كيفري بود كه در مطالعه ي 
محققان ديگر هم ثابت شد، كه هر چه وضعيت اقتصادي 

  داره ي اجتماعي فرد پايين تر باشد مي تواند خودپن
در اين مطالعه، ). 22(منفي تري در فرد ايجاد كند 

ميانگين نمرات خودپنداره و رفتار افراد در گروه بدون 
مطالعات . سابقه كيفري به طور معني داري باالتر بود

ديگر نيز حاكي از اين مطلب بود كه نوجوانان عادي 
نسبت به نوجوانان بزهكار، خودپنداره ي باالتري داشتند 

همچنين . كه نتايج ان كامال با اين مطالعه همسو بود) 22(
در دو پژوهش ديگر نيز ثابت شد كه بين خودپنداره و 
عملكرد اجتماعي افراد ارتباط وجود دارد؛ به عنوان مثال 

  اجتماعي  سازگاريمهم ترين عامل در مشخص شد كه 
و پيشگيري از مشكالت رفتاري، خود پنداره ي مثبت 

اره رابطه ي مستقيمي با مشكالت رفتاري خودپند .است
در پسران دارد كه شامل مشكالتي است كه با تظاهرات 
خارجي هم چون وحشي گري و خشونت همراه بوده و 

  .)23(براي ديگران مضر و مخرب است 
 اشكاالت دوام چه از منظر مطالعه اي ديگر، هر

 اجتماعي، بافت در خود تصور و ادراك در نوجوانان

 هاي زمينه در او اشكاالت نسبت همان به باشد،بيشتر 

. )9(خواهد بود  بيشتر قانوني و اجتماعي تحصيلي،
 معنوي مداخالت مطالعه اين در ديگر بحث قابل نكته

در اين تحقيق ابزار رفتاري به بررسي . باشد مي ديني و
ارزش هاي وجودي فرد مي پرداخت و ميانگين رفتار در 

و  ها ارزش .روه شاهد بودگروه بزهكار كمتر از گ
 روان سالمت در را اصلي سهم كه اند داده نشان معاني

 را اساس وحدت در خود و پايه توانند مي و داشته

نقش مداخالت  تحقيقات، در برخي .دهند تشكيل
معنوي و ديني را در تأمين سالمت روان در مطالعات 

با توجه به مطالب ). 24،25(خود، خاطر نشان كرده اند 
مذكور مي توان چنين استنباط كرد كه خودپنداره و 
برخي عوامل شخصي در بروز بزهكاران مي توانند 
ارتباطي دو سويه داشته باشند كه نمي توان گفت كدام 

   آيا خود مثالَ. يك علت و كدام يك معلول است
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پنداره ي منفي مي تواند باعث بروز بزهكاري شود و يا 
  اره ي منفي در فرد ارتكاب جرم منجر به خودپند

يشتري بايد در اين مي شود؛ از اين رو تحقيقات ب
  .خصوص صورت گيرد

  
  :نتيجه گيري

پنداره نوجوانان  نتايج حاكي از آن بود كه خود
پايين تر از نوجوانان بدون سابقه كيفري مي باشد  بزهكار

و شايد همين مطلب بر رفتار و عملكرد مناسب از سوي 
ده و سبب پايين تر بودن نمره عملكرد آنان تاثير گذار بو

 برخي محدوديت هاي و حاكم شرايط. نيز شده است

انتخاب  تربيت و عدم و اصالح كانون در قانوني
كنندگان از محدوديت هاي اين  شركت تصادفي

 انجام پژوهش هايي در خصوص تأثير خود .پژوهش بود

پنداره بر عواطف ديگري همچون احساس خصومت، 
شرم، ديد روشن تر و جامع تري از رابطه ي  عصبانيت و

. خودپنداره و سالمت روان شناختي خواهد داد
روانشناسان و مشاورين شاغل در اين مراكز بهتر است، 
برنامه هاي آموزشي، مشاوره ها و فنون درماني و 

  دادن چنين  اصالحي خود را با مد نظر قرار
  .ناهنجاري هايي پايه ريزي نمايند

  
  :دردانيتشكر و ق

از مسئولين محترم كانون اصالح و تربيت شهر 
اصفهان و اساتيد محترم دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
كه ما را در اين تحقيق ياري نمودند، صميمانه تشكر و 

  .قدرداني مي نمائيم
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Background and aims: Impermanent and negative self-concept disrupts personal and social 
adjustment. In this study compared self-concept and behavior in adolescents without a history of 
juvenile criminal and offenders. 
Methods: The study was cross-sectional. 79 people from centers for Upbringing and correction 
via census sample and 120 people that with first group in regard to age-and sex- matched 
controls from Isfahan City were enrolled. The data collection instrument consisted of three 
sections include demographic information, self-concept and behavior questions. Statistic 
examination include T-test, Fisher and K2, were used for data analyzed. 
Results: The mean and standard deviation of self-Concept in offenders was 58.94±10.30 and 
Behavior was 62.26±28.81. Adolescents with no history of criminal record, self-concept score 
was 63.02±9.75 and behavior was 84.66±15.22. Self-concept and behavior scores were 
significantly higher in the group with no criminal record (P<0.001). 
Conclusion: The results suggest that the Self-concept and Behavior of juvenile offenders is 
lower than adolescents with no criminal record. It is also considered demographic factors will 
affect the incidence of antisocial behavior. It seems psychologists and counselors to be working 
in these centers must training, counseling and therapy and correction techniques with 
consideration to the establishment of such anomalies. 
 
Keywords: Behavior, Delinquency, Self-concept, Isfahan. 


