
 

 

  
  
 
  
  

 دري و نگـرش بـه بزهكـاري    كارآمد خودي، فرزندپروري ها سبكبين  ةرابط
  آموزان دبيرستاني دانش

  
  يآباد دولتفاطمه حسيني  

 ي و مشاوره دانشگاه گيالن ي گروه علوم تربيتعلم ئتيهعضو 
  سجاد سعادت

 دانش آموخته كارشناسي مشاوره دانشگاه گيالن
 رضا قاسمي جوبنه

 دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمي  
  
  
 اين تبيين در صرفاً اما ،است شده تعريف قانون طرف از هيتنب قابل رفتاري عنوانبه بزهكاري جوامع شتريب در چه اگر

ي مـورد  شـناخت  رواناز ابعاد ديگر همچـون خـانواده و مسـائل     ستيبا يمبلكه  نيست كافي حقوقي صرفاًنگاه  مفهوم
ي و نگـرش بـه   كارآمـد  خـود ، يپـرور  فرزندي ها سبك رابطه بين يبررسپژوهش حاضر با هدف  . بررسي قرار گيرد

آموز به دانش 456بدين منظور نوع همبستگي است،   اين پژوهش از.  آموزان دبيرستاني انجام شد ي در دانشبزهكار
 خـود  ،)1972( بامرينـد ي فرزنـدپرور ي هـا  سـبك هـاي  اي انتخاب و به پرسشـنامه گيري تصادفي خوشهشيوه نمونه

 اسـاس  بـر . پاسخ دادنـد  )1389(فضلي  بزهكارانه يرفتارها به نگرشو ) 2000( جروسلم و شوارزر ي عموميكارآمد
بين سبك فرزندپروري اقتدار منطقي با نگرش مثبت به بزهكاري ارتباط منفي و معنـادار، و بـين    يپژوهش يهاافتهي

ي، رابطه مثبت و معنادار بـه دسـت آمـد    بزهكارگيرانه  با  نگرش مثبت به ي فرزندپروري استبدادي و سهلها سبك
)01/0< P .( ر  بـه دسـت آمـد     ي رابطـه منفـي و معنـادا   بزهكاري با نگرش مثبت به كارآمد خودبين)01/0< P .(

ي رابطه مثبت و معنـادار، و بـين سـبك فرزنـدپروري     كارآمد خودهمچنين بين سبك فرزندپروري اقتدار منطقي با 
نتايج تحليـل رگرسـيون حـاكي از آن      ).P >01/0(ي ارتباط منفي و معنادار به دست آمد كارآمد خوداستبدادي با 

از واريـانس نگـرش    درصـد  11 تواننـد  يمـ گيرانه و استبدادي دپروري سهلي فرزنها سبكي و كارآمد خوداست كه 
گيرانـه  ي فرزنـدپروري اقتـدار منطقـي، اسـتبدادي، و سـهل     ها سبكسرانجام . بيني كنندي را پيشبزهكارمثبت به 

توجـه بـه    توان نتيجه گرفت كه بابر اين اساس مي. بيني كنندي را پيشكارآمد خوددرصد از واريانس  43 توانند يم
بايست اهميت سبك هاي فرزندپروري و باورهاي خودكارآمدي درپيش بيني نگرش يه بزهكاري در دانش آموزان؛ مي

   .اي داشته باشندها به اين مسأله توجه ويژهآموزان و خانوادهولين بهداشت روان دانشؤمس
  

  .آموزانشي، دانكارآمد خودي، سبك فرزندپروري، بزهكارنگرش به  :هاكليد واژه
  
 6/7/1392  :  تاريخ دريافت  :لؤومسپست الكترونيكي نويسنده  
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  :مقدمه. 1
كننده جوامع امروزي كه توجه بسياري از محققـان را بـه خـود جلـب     يكي از مسائل ناراحت

ي بزهكــار ).Etim et al, 2013: 83( اســت بزهكــارنمــوده، موضــوع نوجوانــان و جوانــان 
(Delinquency) 1387اكبـري،  ( شود يمنوجوانان و جوانان  گير گروه سنيدر جامعه دامن :

ي ها يريدستگ. پردازند يمنوجوان كساني هستند كه به اعمال خالف قانون  بزهكاران). 165
، و ابـد ي يمي در طول نوجواني افزايش بزهكاركه  دهد يمي شخصي نشان ها گزارشپليس و 

در واقع رفتارهاي ضد اجتماعي در نوجوانان به خاطر . ابدي يمي كاهش سالبزرگبعد در اوايل 
، شـوند  يمـ با گذشت زمان، همساالن كمتر با نفوذ . ابدي يميش ييد همساالن افزاأتمايل به ت

ي اجتمـاعي ماننـد ازدواج و كـار    هـا  تيموقع، و نوجوانان وارد شود يماستدالل اخالقي بهتر 
افراد بزهكار به نوجوانـان   ).102: 1391برك، (شكني را در پي دارد كه كمتر قانون شوند يم

سال دارند و رفتارشان به نحوي است كه از طريـق   18شود كه كمتر از و جواناني اطالق مي
بعضي از اعمال بزهكارانه ماننـد دزدي، حملـه شـديد، تجـاوز، آدم     . قانون قابل مجازات است

كشي يا استفاده از مواد مخدر در صورتي كه از سوي بزرگساالن صورت گيرد نيز جرم تلقـي  
 ). 737: 1388 و همكاران، ماسن(مي شود 

 ايســلوكي و نــا فرمــاني مقابلــه اخــتالل طــهيح در يبزهكــار ي،وانشناســر دگاهيــد در
(Oppositional defiant disorder) اخـتالالت  آمـاري  و تشخيصي در راهنماي. گيردقرار مي 

اين طبقه براي توصيف كودكان و نوجواناني كه مسائل رفتـاري آنـان    (DSM-IV-TR) رواني
بـه  . هاي عادي دوره نوجواني است، به كار رفته استها و بدرفتاريتر از شيطنتجدي بسيار

 9سـالگي، و اخـتالل سـلوكي در     8طور معمول اختالل لجبـازي مخالفـت ورزي در حـدود    
ي بزهكـار ). 227: 1389آزاد، (انـد  شوند و خيلي زياد در ارتباط بـا يكـديگر  سالگي ظاهر مي

 شـروع مشـكالت سـلوك   يكـي بـا   : كنـد  يمـ مستمر در نوجوانان دو مسـير رشـد را دنبـال    
(Conduct disorder) ي كه در كودكي بزهكارنوجوانان . در كودكي و ديگري با آغاز نوجواني

، با همساالن منحـرف  شوند يمي جدي ها خالف، مرتكب اند كردهي را آغاز بزهكارو نوجواني 
 آميـزش جنسـي نـا امـن، و راننـدگي خطرنـاك        ، در سوء استفاده از مواد،كنند يممعاشرت 

). 103: 1391، بـرك ( گذراننـد  يممشاركت دارند و مدت زماني را در مراكز اصالح و تربيت 
ي رو كـج ي هـا  شـكل ي و ساير بزهكارجرم و  اند يمدعشناختي هاي جسماني و زيستنظريه

اسـتدالل  . انـد  افتـاده تا حد زيادي از اعتبـار   ها هينظراما اين . حاصل نوعي جبر ژنتيك است
هـاي اجتمـاعي   ي در مـتن و زمينـه  رو كجن است كه رفتارهاي بزهكارانه و اي شناسان جامعه

ي ثروت و قدرت در جامعه، به شدت بر ها ينابرابر. شود يممختلف، به شيوه متفاوتي تعريف 
، و نيـز انـواع و اقسـام    شـود  يمـ هـاي مختلـف گشـوده    يي كه به روي افراد و گروهها فرصت
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ي مجرمانـه درسـت مثـل    هـا  تيـ فعال. گذارد يم ريتأث، دنيآ يميي كه جرم به شمار ها تيفعال
 كنند يم، و به طور كلي نيازهاي مشابهي را دنبال شوند يمي مطيع قانون، آموخته ها تيفعال

عوامل اقتصـادي و فقـر، عامـل پـس افتـادگي فرهنگـي و پيشـرفت        ). 349: 1386، گيدنز(
نتظره از قبيل جنگ و زلزلـه،  تكنولوژي، شهرنشيني، تراكم و افزايش جمعيت، حوادث غيرم

، و ضعف بنيه اخالقي و اعتقادي، علـل  ها رسانهوسائل ارتباطات جمعي همچون مطبوعات و 
  ). 172: 1387  احمدي،( شوند يمي محسوب بزهكاراجتماعي 

با اين كه جرم بـه  . اي نيستكار سهل و ساده معموالًتحليل تبهكاري نوجوانان و جوانان 
يي هـا  تيـ فعالتبهكاري نوجوانان و جوانان اغلب به معنـي    ن قانون است،معني زير پا گذاشت

  و  هـا  فرهنـگ رفتارهـاي ضـد اجتمـاعي، خـرده     . نيسـت  جـرم  اصالًاست، كه به بيان دقيق، 
مجرمانـه نيسـتند    هـا  عمـل امـا در واقـع ايـن     ي تلقي شود، بزهكاريي جوانان شايد نواهم نا
خـانواده   كنـد  يمـ ي را در فرد ايجـاد  بزهكارزمينه  اولين محيطي كه). 336: 1386، گيدنز(

و جـدايي و طـالق،    زنـد يخ يمـ هاي آشـفته و پاشـيده بـر    از خانواده بزهكاران معموالً. است
چون خانواده ). 165: 1387احمدي، (ي در خانواده آنان شايع است بزهكاراعتياد و  الكليسم، 

، بـه همـين   رود يمـ پرورش به شـمار   نهاد اجتماعي است كه اولين ركن رشد و نيتر ياساس
را از  آنهـا و موجبات انحراف  كند يمدليل هرگونه اختاللي در خانواده، در فرزندان نيز رسوخ 

فرزنـدان   مسؤولوالدين، هم  معموالً). 179: 1387اكبري، ( سازد يمقوانين و مقررات فراهم 
، بزهكـار فرزنـدان   مسؤولم ، و هنديآ يمخوان به حساب با صالحيت، سازگار و درس ، مؤدب
تـري  والدين بر فرزندان در زمينه گسترده ريتأثالبته . شوند يمنخوان، و عصبي شناخته درس

بـه   توان يميعني روابط بين فرزندان و والدين و حتي ساير اعضاي خانواده را . شود يممطرح 
صادقي و ( رنديگ يميي دانست كه در كنش متقابل از يكديگر قرار ها بخشاي از عنوان شبكه

و رفتارهـاي   هـا  روشعنوان فعـاليتي پيچيـده، شـامل    فرزندپروري به ).14: 1391حسيني، 
پايـه و  . گـذارد  يمـ  ريتأثاي است كه به طور مجزا يا در تعامل با يكديگر، بر رشد كودك ويژه

ي والـدين جهـت كنتـرل و اجتمـاعي كـردن      هـا  تـالش ي، بيان گر پرور فرزنداساس سبك 
 اسـت  نيوالـد  يرفتارها از ييها بيترك يفرزندپرور يها سبك در واقع. باشد يمانشان فرزند

 ديـ پد را يدوامـ  بـا  يپـرور  فرزنـد  جـو  و دهنـد  يمـ  يرو ياگسـترده  يهـا  تيـ موقع در كه
 :1389 همكاران، و شهامت از نقل ؛2005 از،يد( بامريند.  (Baumrind, 1991: 111)آورند يم

 چندان نه يهاروش از را مؤثر روش كه سازد يم آشكار را يژگيو سه خود مطالعات در )241
 و ،كنتـرل  )2 ك،يـ نزد روابط و رشيپذ )1: از است عبارت يژگيو سه نيا سازد يم جدا مؤثر

 مقتدرانه: شود يم مشخص يفرزندپرور سبك سه يژگيو سه نيا تعامل از. دادن استقالل )3
(Authoritative)، مستبدانه (Authoritarian) رانهيگسهل و (Permissive) .با مقتدرانهسبك 
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. شـود  يمـ  مشـخص  مناسب دادن استقالل و سازگارانه كنترل روش ك،ينزد روابط و رشيپذ
 نظـر  از و بـاال  ياجبـار  كنتـرل  نظر از ن،ييپا كينزد روابط و رشيپذ نظر از مستبدانه سبك

 رايپـذ  و مهـرورز  يروش رانهيگسهل يپرور فرزند سبك با نيوالد. است نييپا دادن استقالل
 نيوالـد  نيـ ا. كنند يم اعمال خود فرزندان رفتار بر يكم كنترل و ستندين متوقع داده، نشان

 اگـر  يحت كنند يريگميتصم خودشان باشند كه يسن هر در دهند يم اجازه خود فرزندان به
در آن نشـاط و  اي اسـت كـه   خـانواده   خـانواده سـالم،  . نباشـند  كـار  نيـ ا انجام به قادر هنوز

اهميت وجود خـانواده سـالم بـه    . شود يمسرزندگي، محبت و عالقه به طور مستمر احساس 
در واقـع هـر فـرد در    . كنـد  يماين دليل است كه به بهداشت رواني اعضاء آن كمك فراواني 

كـه بـروز اشـتباه يـك امـر       داند يمو  رديپذ يمخانواده ريسك كردن ديگري را با آغوش باز 
: 1391صادقي و حسيني، ( داند يمو اين اشتباهات را نشانه رشد عضو خانواده   ت،طبيعي اس

120.(   
در تحقيقي نشان دادنـد كـه بـين     )Azizi & Besharat, 2011: 1484( عزيزي و بشارت

گيرانه با كمال گرايي والدين ارتباط مثبت معنـادار  ي فرزندپروري استبدادي و سهلها سبك
افرادي هستند كه انتظارات بسيار باال و گـاهي   (Perfectionist) گراالوالدين كم. وجود دارد

از خود و فرزندانشان دارند، و همواره نگران ايـن هسـتند كـه مبـادا در راه      لاوقات غيرمعقو
سـت و  . و اهداف بلنـد پروازانـه خـود و يـا فرزندانشـان شكسـتي بخورنـد        آرزوهارسيدن به 

 ريتأث تواند يمي فرزندپروري ها سبكاعتقاد دارند كه  )Seth & Asudani, 2013: 1( آسوداني
در  آنهـا . آمـوزان دوره دبيرسـتان داشـته باشـد     اي بر عملكرد تحصـيلي دانـش  قابل مالحظه

، در كننـد  يمـ گيرانـه رفتـار   به شيوه سهل آنهاآموزاني كه والدين  تحقيقي نشان دادند دانش
آمـوزاني كـه    دانـش . دهند يماز خود نشان مدرسه عملكرد بسيار ضعيفي در زمينه تحصيلي 

، در مدرسـه رفتارهـاي بسـيار منطقـي و     كند يمرفتار  آنهابه شيوه استبدادي با  آنهاوالدين 
كـه خـود را از    كننـد  يمـ ، و تا حـدي كـه امكـان دارد، سـعي     دهند يماصولي از خود نشان 

بسيار پايين بوده و از  هاآني اجتماعي ها مهارتاگرچه حرمت خود و  مشكالت دور نگه دارند، 
بـه شـيوه اقتـدار     آنهـا آمـوزاني كـه والـدين     سرانجام دانش و برند؛ يماختالل افسردگي رنج 

به سوء مصرف مواد مخدر كم  آنها، احتمال گرايش كند يمرفتار  آنهامنطقي و دموكراتيك با 
بسـيار كـم    آنهـا در بوده و هرگونه احتمال بروز رفتارهاي بزهكارانه و رفتارهاي پر خطر نيـز  

زمينــه تحصــيلي دارنــد و از عــزت نفــس و  رو در مدرســه بهتــرين عملكــرد را د ، باشــد يمــ
 )Zakeri et al, 2010: 1067(ي و همكـاران  ذاكـر . ي اجتمـاعي بـااليي برخوردارنـد   ها مهارت

در برابـر   (Resiliency)  گيري و رشد تـاب آوري در شكل مؤثرنشان دادند كه يكي از عوامل 
در واقـع زمـاني كـه والـدين، از     . ار رواني در افراد، ماهيت روابـط والـدين و فرزنـد اسـت    فش
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، در نتيجه ميزان و قدرت تـاب آوري  كنند يمي فرزندپروري اقتدار منطقي استفاده ها سبك
در تحقيقـي ديگـر   . ابـد ي يمي پر فشار و پر مخاطره افزايش ها تيموقعدر برابر  آنهافرزندان 

آمـوزاني كـه    نشـان داد كـه دانـش    )Silva et al, 2012: 513(و همكاران  يلوانتايج تحقيق س
نگـرش مثبـت دارنـد و      مورد ارزيابي قرار گرفتند، نسبت به نحوه فرزند پـروري والدينشـان،  

در ايـن تحقيـق   . كننـد  يمـ به شيوه مقتدر و منطقي رفتار  آنهااعتقاد دارند كه والدينشان با 
  از سـوي اعضـاي خـانواده،    )Perceived social support( شده ميزان حمايت اجتماعي درك

-به شيوه فرزندپروري استبدادي و يا سهل آنهاآموزاني كه والدين  فاميل، و دوستان در دانش

  . ، بسيار كم بودكردند يمگيرانه برخورد 
ي بزهكـار عوامـل درونـي و بيرونـي     ريتـأث بـه سـنجش   ) 3: 1381( مشكاني و مشـكاني 

اجراي تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد كه تنها سه عامل به شدت بر . پرداختندنوجوانان 
اين سه عامل عبارتنـد  . آن را به خوبي تبيين كنند توانند يمي در نوجوانان اثر دارد و بزهكار

هاي يافته قتيحق در. كارانهبز، و ارتباط با ها نگرشو  باورهااز وابستگي نوجوان به خانواده، 
از  باشـد،   تـر  يقـو كه هر چه ميزان وابستگي نوجوان بـه خـانواده    دهد يميق نشان اين تحق

و  انـد  يبزهكـار بـاور هـاي مـذهبي عامـل بازدارنـده      . شود يمشدت اعمال بزهكارانه كاسته 
ي منفي نسبت بـه قـانون، مجريـان قـانون، و هنجارهـاي اجتمـاعي باعـث تقويـت         ها نگرش
به صورت صميمي و مسـتمر، نوجـوان را بـه     بزهكارانبا سرانجام ارتباط . شوند يمي بزهكار

در پژوهشـي   )Xion & Haung, 2011: 1(اكسيون و هانگ . دهد يمي سوق بزهكارشدت به 
كه به انجام رسانيدند، عواملي كه در بروز رفتارهاي بزهكارانه در جوانان دختر و پسـر نقـش   

داد كـه نگـرش ضـد اجتمـاعي،      نتـايج تحقيـق نشـان   . دارند، را مـورد بررسـي قـرار دادنـد    
ي تحصيلي، و فقدان كنترل و نظارت والدين، سه متغيـري هسـتند كـه بـه طـور      ها تيموفق

معناداري و با ضريب اطمينان بسيار بااليي احتمال درگير شدن جوانان به اعمال بزهكارانه را 
ن دادنـد  در تحقيقي نشا )Pearce & Haynie, 2004: 1553(پيرس و هيني . دهد يمافزايش 

مستقيمي بـر   ريتأث تواند يمكه مذهب و برخوردار بودن از نگرش مذهبي در اعضاي خانواده 
به عبارت ديگر زماني كه تمام اعضـاي خـانواده   . نوجوانان داشته باشد ري دبزهكارنگرش به 

احتمـال انجـام     به طور مثال پدر و مادر به همراه فرزند، از نگرش مذهبي برخـوردار باشـند،  
در حالي كه . كند يماي كاهش پيدا به طور قابل مالحظه آنهاتارهاي بزهكارانه در فرزندان رف

احتمـال    به طور مثال فقط والـدين داراي نگـرش مـذهبي باشـند،      اگر فقط يكي از طرفين،
  . كند يمارتكاب رفتارهاي بزهكارانه در فرزندان افزايش پيدا 

ي هـا  يژگيوبررسي مقايسه  هدر تحقيقي، ب )Abdi et al, 2010: 2089( و همكاران عبدي
. و نوجوانان عـادي پرداختنـد   بزهكاري فرزندپروري در والدين نوجوانان ها سبكشخصيت و 
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بـا والـدين    كـار بزهنتايج تحقيق نشانگر آن است كه تفاوت معناداري بين والـدين نوجوانـان   
نمـره بـاالتري در ويژگـي     زهكـار ببه عبارت ديگر والدين نوجوانان . نوجوانان عادي وجود داد
 گرايـي ي شخصيت برونها يژگيوو نمره كمتري در  )Neuroticism( شخصيت روان رنجوري

)Extraversion(، پــذيريتوافــق )Agreeableness(گشــودگي ، )Openness(، و هشــياري 
)Conscientiousness( همچنـين والـدين   . در مقايسه با والدين نوجوانان عادي كسب كردند
  ،كننـد  يمگيرانه استفاده ي فرزندپروري استبدادي و سهلها سبكبيشتر از  بزهكاروجوانان ن

اسـتفاده   ي فرزنـد پـروري اقتـدار منطقـي    هـا  سـبك در حالي كه والدين نوجوانان عـادي از  
ي نوجوانـان كـانون   بزهكـار در تحقيق خود بـه تحليـل   ) 365: 1391(نژاد انصاري. كنند يم

نتـايج  . پرداخـت  بزهكـار هدف بررسي متغيرهاي فوق در گروه عـادي و   اصالح و تربيت، و با
آمـوزاني كـه خـارج از كـانون      تحقيق حاكي از آن است كه عزت نفس گروه عادي يـا دانـش  

و يا نوجواناني كه در مراكز اصـالح   بزهكاراناصالح و تربيت مشغول تحصيل هستند از گروه 
از گـروه   تـر  مثبتپليس و قانون در گروه عادي نگرش به . و تربيت حضور دارند، بيشتر است

ي تـر  مثبـت دختران عادي با عزت نفس باالتر، در برابر پليس و قـانون نگـرش   . است بزهكار
، بـه قـانون نگـرش مثبـت و بيشـترين ميـزان       ها گروهپسران عادي در مقايسه با ساير . دارند

داري ون بـه طـور معنـي   همچنين شاخص عزت نفس و نگرش به قـان . تحمل ناكامي را دارند
بـر   مؤثري نيز يكي از عوامل كارآمد خودعالوه بر عزت نفس، . كند يمبيني ي را پيشبزهكار

خـود را   اينكه ما تا چـه انـدازه معيارهـاي رفتـاري    . باشد يمي در نوجوانان بزهكارنگرش به 
  . كند يمما را تعيين  )Self- efficacy( يكارآمد خوددرست برآورده كنيم، 

شايسـتگي، و    ي كفايـت، هـا  احسـاس ي بـه  كارآمـد  خود، )Bandura( سيستم بندورا در
  برآوردن ساختن و حفظ كـردن معيارهـاي عملكـرد،   . قابليت كنار آمدن با زندگي اشاره دارد

، آن را پـايين  آنهـا ، و ناكامي در برآورده ساختن و حفـظ كـردن   برد يمي را باال كارآمد خود
 كـه  است يشناخت نديفرا كي ،يكارآمد خود ادراك). 460: 1386 شولتز و شولتز،( آورد يم

 مشكالت با ييارويرو به قادر را او و كند يم جاديا شخص در را ترسناك موارد كنترل ييتوانا
 ,Bandura( .كنـد  دور خـود  از را ييرفتارها شخص كه شود يم باعث ييتوانا درك. سازد يم

 يدارا كـه  يافـراد  )80: 1386 همكـاران،  و ينجف از نقل ؛2001(به نظر بندورا  ).33 :1997
 يروان سالمت از هستند ثبات با و هماهنگ شده، فيتعر خوب واضح، يكارآمد خود احساس

 تحـت  كمتـر  و انـد  دهيرس يروشن دگاهيد به خود مورد در اشخاص نيا. برخوردارند يشتريب
 بـدان  تـا  يكارآمـد  خـود  تيـ اهم. رنـد يگ يم قرار عيوقا نيا يها يابيارز و روزانه عيوقا ريتأث

-ژرف مبتكر، گردان، خود يينهااانس كه گونه نيبد .دينام انسان عمل اساس را آن كه جاست

 يرويـ ن از مطلـوب،  يامـدها يپ آوردن وجـود  بـه  يبـرا  و هستند بخش سامان خود و شياند
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ريافـت  ي نمـره بـااليي د  كارآمـد  خـود در  كـه افـرادي  . برخوردارند اعمالشان بر يرگذاريتأث
 آنهـا چون . برخورد كنند ها تيموقعي با وقايع و مؤثربه نحو  توانند يممعتقدند كه   ،كنند يم

و  دهنـد  يمـ انتظار دارند كه در غلبه كردن بر موانع موفق شوند، در كارها استقامت به خرج 
 خـود ي خود اطمينـان بيشـتري دارنـد و    ها ييتوانابه  آنها. كنند يماغلب در سطح باال عمل 

و فعاالنه در  دانند يممشكالت را به جاي تهديد، چالش  آنها. دهند يمي ناچيزي نشان ناباور
و سـطح   باشـد  يمـ كـم   آنهـا تـرس از شكسـت در   . ي تـازه هسـتند  هـا  تيـ موقعجستجوي 

 كننـد  يمـ و تفكر تحليلـي بسـيار قـوي عمـل      مسألهآرزوهايشان باال است و در توانايي حل 
ي انسان است كه ها يتوانمندي يكي از كارآمد خوداحساس ). 460: 1389شولتز و شولتز، (

هر يك از  تواند يمي كارآمد خود. باشد يماي در گرو سبك فرزندپروري ادراك شده تا اندازه
 ي فـردي باشـد  هـا  يسـتگ يشاو  هـا  يتوانمنـد ي صحيح و ناصـحيح در ارتبـاط بـا    ها قضاوت

)Gonida &Leondari: 2011: 209( . 

در تحقيقي كـه اجـرا كردنـد، مشـخص      )Castro et al, 2012: 304(اران كاسترو و همك 
درصد از واريانس شاخص كيفيت زندگي  71حدود  تواند يمي كارآمد خودكردند كه باور به 
ي در كارآمـد  خـود نتايج اين تحقيق داللـت بـر اهميـت مفهـوم     . بيني كنددر افراد را پيش

در تحقيقي كه بـه بررسـي رابطـه عـزت     ) 41: 1380(مدانلو و همكاران . زندگي انسان دارد
و عادي پرداختند، نتيجه  بزهكاردر ميان نوجوانان  )Locus of control(نفس و منبع كنترل 

در  بزهكـار گيري كردند كه ميانگين نمره عـزت نفـس و منبـع كنتـرل در گـروه نوجوانـان       
نين بين عزت نفس و منبع همچ. مقايسه با گروه نوجوانان عادي تفاوت معناداري وجود دارد

در حالي كه در نوجوانـان عـادي ايـن      رابطه معناداري يافت نشد، بزهكاركنترل در نوجوانان 
 1/16در پژوهشي دريافتنـد كـه تنهـا    ) 16: 1390(سيارپور و همكاران  .رابطه معني دار بود

. ردار بودنـد ي ادراك شـده برخـو  كارآمـد  خودآموزان از ميانگين نمره بااليي در  درصد دانش
. آمـوزان نمـره بـااليي در مقيـاس پرخاشـگري كسـب كردنـد        درصد دانـش  1/48همچنين 

ي ادراك كارآمـد  خودهمچنين نتايج اين پژوهش نشان داد كه رابطه منفي و معناداري بين 
 .آموزان دبيرستاني وجود دارد شده با پرخاشگري در دانش

در تحقيقات خود به  )Zimmerman, 2000(و زيمرمن ) 1993(محققاني همچون بندورا 
آمـوزان در   ي بـر يـادگيري و موفقيـت تحصـيلي دانـش     كارآمـد  خودبررسي نقش و اهميت 

هـاي  ي بـه شـيوه  كارآمـد  خوددر تحقيقي نشان داد، ) 82: 1993(بندورا . مدارس پرداختند
او . دگـذار  يمـ شگرف  ريتأثگوناگون و از فرآيندهاي مختلف بر رشد و كاركرد شناختي افراد 

اي به طور قابـل مالحظـه   تواند يم شانيكارآمد خودآموزان نسبت به  نشان داد كه باور دانش
حتـي اعتقـاد   . مسـتقيم بگـذارد   ريتأثي تحصيلي ها تيموفقو   بر يادگيري و انگيزش دروني
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كمـك كنـد كـه شـرايط يـادگيري       آنهابه  تواند يم، شانيكارآمد خودمعلمان در مدارس به 
طوري كه يادگيري به بهترين نحـو ممكـن صـورت      آموزان فراهم كنند، اي دانشبهتري را بر

ــش ــرد و دان ــه اهــداف تحصــيلي خــود برســند   گي ــوزان ب در تحقيقــي ديگــر زيمــرمن  . آم
)Zimmerman, 2000: 82(  ي نقش مهمي در افزايش انگيـزش  كارآمد خودنيز نشان داد كه

ي با كارآمد خودكه مفهوم  كند يماو تاكيد . آموزان دارد دروني و بهبود وضع يادگيري دانش
يي هـا  شـباهت و يا منبـع كنتـرل، گرچـه     )Self- concept( پنداره خودساير مفاهيمي مانند 

در طي پژوهشـي نشـان داد كـه اخـتالالت     ) 103: 1390(كيامرثي . ولي متفاوت است  دارد،
اختالالت شخصيت . ي رابطه معناداري داردخودكارآمدي و شناختروانشخصيت با مشكالت 

ي كارآمــد خــوددرصــد از واريــانس  16ي و شــناخت رواندرصــد از واريــانس مشــكالت  48
در واقع نتايج اين تحقيق از نقش اختالالت شخصيت بر مشكالت . كند يمتحصيلي را تبيين 

  . كند يمي تحصيلي، حمايت كارآمد خودرواني و 
ي در بزهكـار تصـوير بهتـري از    انتـو  يمـ با توجه به نتايج ساير تحقيقـات انجـام شـده    

در پژوهشـي نشـان   ) 908: 1391(به طور مثال سعادت و خداياري . نوجوانان به دست آورد
ي در بزهكـار و كار آمد، با نگـرش منفـي بـه      محور مسألهاي دادند كه بين راهبرهاي مقابله

دهاي مقابلـه اي  همچنين بين راهبر. آموزان دبيرستاني رابطه مثبت معنادار وجود دارد دانش
بر ايـن  . ي رابطه مثبت معنادار وجود داردبزهكارو ناكارآمد، با نگرش مثبت به  هيجان محور

گيري كرد كه يكي از متغيرهـايي كـه در ارتبـاط بـا نگـرش افـراد بـه        نتيجه توان يماساس 
در تحقيقـي ديگـر رحـيم نيـا و رسـوليان      . باشـد  يماي راهبردهاي مقابله باشد يمي بزهكار

در همـه   بزهكـار ي سـازگاري پسـران   هـا  سبكدر تحقيق خود نشان دادند كه ) 29: 1385(
. تر از دختران است و توانايي باالتري در به كار گيري منـابع بيرونـي دارنـد   گسترده ها نهيزم

، مؤثرنـا ي از سازگاري دارند، و شـايد همـين الگـوي    تر نامطلوبالگوي بسيار  بزهكاردختران 
 ,Ellen, et al( و همكـاران  نتايج تحقيق الـن . ي اجتماعي كرده استها بيآس را پذيراي آنها

بيانگر آن است كه در پسران، نگرش منفي به نظام حقوقي كيفـري بـه عنـوان     )359 :2007
در دختران نگرش . بيني كندواريانس رفتارهاي بزهكارانه را پيش تواند يم  شاخص، نيتر يقو

رابطه بين متغيرهاي  تواند يمگر، اي و ميانجيان متغير واسطهبه نظام حقوقي كيفري به عنو
هدف تحقيـق دنـيس و   . باور به وجود عدالت در جهان و رفتار هاي بزهكارانه را تعديل نمايد

بعـد از   العـاده  فـوق هـاي  برنامـه  اين بود كه به بررسـي ) Denise et al, 2006: 253(همكاران 
نتـايج  . آمـوزان بپردازنـد   رفتارهاي بزهكارانه در دانشساعات مدارس در كاهش احتمال بروز 

-آموزان دبيرسـتاني در برنامـه   نشان داد كه احتمال بروز رفتارهاي بزهكارانه با شركت دانش

هـاي  هـاي بعـد از سـاعات مدرسـه كـه برنامـه      برنامـه . كنـد  يم، كاهش پيدا العاده فوقهاي 
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از   كه بعد از ساعات معمول مدرسه، شود يمي يها برنامهشامل   ،شود يمهم ناميده  العاده فوق
ي اجتمـاعي  هـا  مهارتآموزان  و در اين ساعات به دانش  ادامه دارد، 6بعد از ظهر تا  2ساعت 

همچنين درباره موضوعات مختلفي همچون اعتياد و پيشـگيري از آن،  . شود يمآموزش داده 
ي هـا  يآگاهآموزان  دي به دانشاهميت گروه همساالن و ساير موضوعات و نكات مهم و كاربر

  . شود يمالزم داده 
هـاي مهـم و سرنوشـت سـاز در تكامـل شخصـيت انسـان محسـوب         نوجواني جزو دوره 

يي داشـته باشـد،   ها ينگرانگاهي ممكن است كه نوجوان در اين دوره مشكالت و يا . شود يم
، شود يم آنهاشكل در ي كه باعث ايجاد مرگذاريتأثكه ضرورت انجام تحقيقاتي درباره عوامل 

 بـار  نينخسـت  يبـرا  كـه  يفـرد  شناسـان،  جـرم  اعتقاد به كه نيا بر عالوه .سازد يمرا آشكار 
 دوره كيـ  كـه  دارد امكـان  شـتر يب نسـبت  همان به باشد ترجوان قدر هر ،ابدي يم تيمحكوم
 احتمـال  گـر، يد عبـارت  بـه  .شـود  گريد يها تيمحكوم متحمل و گردد جرم مرتكب يطوالن
 بـزه  با ،او بزه نينخست نيب يزمان فاصله نسبت همان به و است شتريب او در يبزهكار تيتثب
پيشگيري از وقـوع جـرم بـه دو     ).1388:250 ،يخسروشاه( بود خواهد تر كوتاه يبعد يها

در بين انواع پيشگيري همان . غيركيفري و اجتماعي)كيفري و ب)، الفشود يمدسته تقسيم 
سي، نظير پليس جامعـه محـور نيـز بـر آن متمركـز شـده اسـت،        گونه كه مباحث جديد پلي

تـري اسـت، نهادهـاي    پيشگيري اجتماعي كه در مقياس با ساير انـواع پيشـگيري واژه تـازه   
كه از بزه ديدگي افـراد جامعـه،    كنند يمتالش ... و ها رسانهاجتماعي مانند خانواده، مدارس، 

ي ارتكاب جرم راتاحد امكـان  ها فرصت وكنند جلوگيري  جوانان وبه ويژه كودكان، نوجوانان 
 جوانان و كودكان يبرا ژهيو به جرم از يريشگيپ پس ).103: 1389مدبر و چوپاني، (كاهش 

ي هـا  سـبك بنابراين هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي ارتبـاط بـين    .باشد يم مهم اريبس
  . استيرستاني آموزان دب ي در دانشبزهكاري و نگرش به خودكارآمدفرزندپروري، 

  
  روش . 2

   :گيريجامعه، نمونه و شيوه نمونه
 متوسطه مقطع آموزاندانش هيكل پژوهش نيا جامعه. است همبستگي نوع از حاضر پژوهش

 1391 -1392 تحصـيلي  سـال  در كـه  باشـند  يمـ  رشـت  شهر پرورش و آموزش كي هيناح
و عـدم دسترسـي بـه     به علت گسترده بودن حجم جامعه تحقيـق . بودند تحصيل به مشغول

اي تصادفي براي انتخـاب نمونـه   گيري خوشهآموزان از روش نمونه فهرست اسامي همه دانش
 ,Krejcie & Morgan(مالك انتخاب حجم نمونه جـدول كرجسـي و مورگـان    . استفاده شد

-و از بين بردن اثر ريـزش نمونـه   قاما به منظور باال بردن روايي تحقي باشد يم )607 :1970
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بر اين اساس از بين مدارس مقطع . نفر افزايش داده شد 500ميزان حجم نمونه را به  گيري
نفـر از دو دبيرسـتان    250نفر از دو دبيرستان پسرانه و  250متوسطه ناحيه يك شهر رشت 

 هـا  پرسشـنامه آموزان در عودت  در نهايت به علت عدم همكاري دانش. دخترانه انتخاب شدند
. آمـوز دختـر تقليـل يافـت    دانش 209آموز پسر و دانش 247شامل  نفر 456حجم نمونه به 

  . باشد يم 8/17ميانگين سني كل نمونه 
  

  :ابزارهاي تحقيق. 3
  ): 1972(ي بامريند پرور فرزندي ها سبكپرسشنامه . 1.3

اين ابزار اقتباسي است از نظريه اقتدار والدين كه بـر اسـاس نظريـه بامرينـد از سـه الگـوي       
هـاي  ، استبدادي و اقتدار منطقي والدين جهـت بررسـي الگوهـاي نفـوذ و شـيوه     گيرانهسهل

و بـر   اسـت  سـؤال  30اين پرسشـنامه داراي  . ساخته شده است 1972فرزندپروري در سال 
يي، پايايي بازآزمااز روش  )Buri, 1991(بوري . شود يماساس ليكرت پنج عامل پاسخ گذاري 

، شـيوه  77/0، و 81/0گيرانـه  هاي سـهل ترتيب براي شيوه اين ابزار را در مادران و پدران به
وي . گـزارش كـرده اسـت    88/0، و 87/0، و براي شـيوه مقتدرانـه   85/0، و 86/0استبدادي 

نقـل از شـهامت و   (همچنين روايي تشخيصي اين پرسشنامه را معتبر گـزارش كـرده اسـت    
يي آزمـا  بـاز ن را بـه روش  پايايي اين آزمـو ) 1383(همچنين اسفندياري ). 1389  همكاران،

و بـراي سـبك دموكراتيـك يـا      77/0سبك اسـتبدادي   ، براي69/0گيرانه براي سبك سهل
ي هـا  سبكدر پژوهش حاضر ضريب آلفاي كرونباخ . محاسبه كرده است 73/0اقتدار منطقي 

  . ، به دست آمده است81/0گيرانه ، و سهل87/0، استبدادي 88/0فرزندپروري اقتدار منطقي 
  

  )General Self-Efficacy Questionnaire( ي عموميكارآمد خودپرسشنامه . 2.3
 10داراي  )Schwarzer & Jerusalem, 2000( جروسـلم  وي شـوارزر  خودكارآمـد پرسشنامه 

كمترين . دهد يماي ليكرت به آن پاسخ كه آزمودني بر اساس مقياس چهار درجه است سؤال
روايي و پايـايي ايـن مقيـاس در     .است 4نمره  سؤال هرو باالترين درجه براي  1درجه نمره 

ضريب آلفاي كرونباخ ) 1385رجبي، (در طي يك بررسي . شده است تأييدمطالعات مختلف 
همچنين ضريب روايي هم زمان براي مقيـاس بـاور هـاي    . درصد بود 82/0براي كل مقياس 

برآورد شـد، كـه    rosenberg( ،30/0( ي عمومي و مقياس حرمت خود روزنبرگكارآمد خود
  . به دست آمده است 86/0آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه در تحقيق حاضر . معنادار بود
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  ):1389(پرسشنامه نگرش به رفتارهاي بزهكارانه . 3.3
اين پرسشنامه با هدف سنجش نگرش به رفتارهاي بزهكارانه توسط وحيـد فضـلي در سـال     

ماده دارد و بر اساس ليكـرت   28يه شده است، كه سال ته 18الي  15براي نوجوانان  1389
جهت حصول اطمينان از پايايي و روايي پرسشـنامه، عبـارات و   . شود يمگذاري عامل نمره 4

استادان (نظر در رابطه با موضوع مورد مطالعه طيف مورد استفاده براي پاسخ، به افراد صاحب
رائـه گرديـد و بـر اعتبـار آن صـحه      ا) شناسـي شناسي، و جامعـه جرم هاي روانشناسي،رشته

براي مشخص كردن نگرش مثبت و منفي بـه رفتارهـاي بزهكارانـه در     راين ابزا. گذاشته شد
نفـر از   200بـه صـورت پـايلوت بـر روي      سؤاالتدر طي يك بررسي، . نظر گرفته شده است

لفـاي  شهر تهران انجام گرفـت و بـا اسـتفاده از روش آ    سال مدارس دولتي 15-18نوجوانان 
و براي نگرش منفي به  71/0كرونباخ ميزان پايايي براي نگرش مثبت به رفتارهاي بزهكارانه 

در پژوهش حاضر آلفـاي  ). 1391سعادت و خداياري، (بدست آمد  77/0رفتارهاي بزهكارانه 
، بـه  83/0ي بزهكـار ، و براي نگرش منفـي بـه   86/0ي بزهكاركرونباخ براي نگرش مثبت به 

  .دست آمده است

  
  :هاي پژوهشييافته. 4

نفر از نمونه تحقيق  456هاي توصيفي، ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش بين يافته
  . نشان داده شده است 1در جدول شماره 

  هاي توصيفييافته: 1جدول شماره 
 كل نمونه متغيرهاي پژوهش

 معيارانحراف  ميانگين تعداد

 6/ 67 22/ 18 456 يكارآمد خود

 8/ 33 26/ 68 456  يبزهكارنگرش مثبت به 

 9/ 6 42/ 85 456  يبزهكارنگرش منفي به 

 6/ 85 27/ 69 456  سبك فرزندپروري اقتدار منطقي

 6/ 67 22/ 18 456  سبك فرزندپروري استبدادي

 5/ 60 22/ 34 456  سبك فرزندپروري سهل گيرانه

  
، 6/ 67و انحـراف معيـار    22/ 18ن ي با ميـانگي كارآمد خود ريمتغ 1جدول شماره  قطب

، متغيـر نگـرش   8/ 33و انحـراف معيـار    26/ 68ي با ميانگين بزهكارنگرش مثبت به  ريمتغ
در ادامـه  . گـزارش شـده اسـت    9/ 6و انحـراف معيـار    42/ 85ي با ميانگين بزهكارمنفي به 
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گيرانـه بـه ترتيـب بـا     ي فرزنـدپروري اقتـدار منطقـي، اسـتبدادي و سـهل     هـا  سـبك  ريمتغ
گـزارش   5/ 60و  6/ 67، 6/ 85و با انحراف معيـار   22/ 34و  22/ 18، 27/ 69ي ها نيانگيم

  .استشده 
به منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي تحقيق از روش همبسـتگي پيرسـون اسـتفاده شـده     

  . نشان داده شده است 2است كه در جدول شماره 
 هاي تحقيقريمتغن ضرايب همبستگي بي: 2 شمارهجدول 

ــود رهايمتغ خـــــ
 يكارآمد

ــرش نگـــ
ــه  مثبــت ب

 يبزهكار

نگرش منفي
 يبزهكاربه 

ــدپروري  فرزن
ــدار  اقتــــــ

 منطقي

فرزندپروري
 استبدادي

فرزنــدپرور
ــهل  ي سـ

 گيرانه

      1 يكارآمد خود

نگرش مثبـت
  يبزهكاربه 

23/0 - ** 1         

نگــرش منفــي
  يبزهكاربه 

35/0**  56/0- **  1       

يفرزنـد پـرور
  اقتدار منطقي

64/0**  20/0 - **  40/0 **  1     

فرزنـد پـروري
  استبدادي

47/0 - ** 19/0 **  20/0 -**  58/0 - **  1   

فرزنـد پـروري
  سهل گيرانه

07/0 -  20/0 **  07/0 -  03 /0-  20/0 - ** 1 

) ** 01/0< P210= ، درجه آزادي (  
 

ري اقتدار منطقـي بـا   بين متغيرهاي سبك فرزندپرو 2 شمارههاي جدول بر اساس يافته
، و بـا نگـرش منفـي بـه بزهكـاري بـا       -20/0ي با ضريب همبستگي بزهكاربه  مثبتنگرش 

بين سـبك فرزنـدپروري اسـتبدادي بـا     . ارتباط معنادار وجود دارد ،40/0ضريب همبستگي 
و با نگرش منفي به بزهكاري با ضريب  ،19/0ي با ضريب همبستگي بزهكارنگرش مثبت به 

گيرانـه بـا نگـرش    بين سبك فرزندپروري سهل .ارتباط معنادار وجود دارد -20/0همبستگي 
در حـالي  . ارتباط معنادار به دست آمده اسـت  20/0ي با ضريب همبستگي بزهكارمثبت به 

ارتبـاط معنـاداري يافـت     نگرش منفي به بزهكاريگيرانه با كه بين سبك فرزندپروري سهل
، و 35/0ي با ضريب همبسـتگي  بزهكارش منفي به همچنين بين خودكار آمدي با نگر .نشد
ارتبـاط معنـادار    -23/0ي با ضريب همبستگي بزهكاري با نگرش مثبت به كارآمد خودبين 

ي بـا ضـريب   خودكارآمـد سرانجام بـين سـبك فرزنـدپروري اقتـدار منطقـي بـا       . وجود دارد
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يب همبسـتگي  ي با ضركارآمد خود، و بين سبك فرزندپروري استبدادي با 64/0همبستگي 
گيرانـه  در حالي كه بين سبك فرزندپروري سهل. به دست آمده است، ارتباط معنادار -47/0
در سـطح  شايان ذكر است كه تمـامي ضـرايب   . ي ارتباط معناداري يافت نشدكارآمد خودبا 

  . معنادار بودند P>01/0معناداري 
كـار آمـدي در پـيش    هاي فرزندپروري و باورهاي خودبراي تعيين سهم متغيرهاي سبك

بدين ترتيب در گام اول . بيني نگرش مثبت به بزهكاري از رگرسيون گام به گام استفاده شد
ي هـا  سـبك ي و كارآمـد  خـود ي به عنوان متغير مالك و متغيرهـاي  بزهكارنگرش مثبت به 

گيرانه به عنوان متغيرهاي پـيش بـين در نظـر    فرزندپروري اقتدار منطقي، استبدادي و سهل
ي فرزنـد  ها سبكدر گام دوم . نشان داده شده است 4و  3كه نتايج در جدول  اند شدهه گرفت

ي كارآمـد  خـود پروري اقتدار منطقي و استبدادي به دليل داشتن ارتباط مثبت و معنادار با 
ي به عنوان متغيـر مـالك در نظـر گرفتـه شـده      خودكارآمدبه عنوان متغيرهاي پيش بين و 

بـر اسـاس    يكارآمـد  خـود بينـي  ز انجام اين آزمون برآورد و پـيش است در اينجا نيز هدف ا
نشان داده  5كه در جدول شماره  باشد يمي فرزندپروري اقتدار منطقي و استبدادي ها سبك

 . شده است

 
ي بزهكـار  بـه  مثبـت  نگـرش  ينـ يب شيپـ  يبـرا  معادلـه  درون پيش بين يرهايمتغ: 3جدول شماره 

  )رگرسيون گام به گام چند متغيري(
  B Beta T  P  متغير مرحله

  000/0  -5 /17  - 23/0  - 28/0  يكارآمد خود  اول
 000/0  30/4  19/0  28/0  رانهيگ سهل  دوم

  001/0  40/3  17/0  22/0  ياستبداد  سوم
  11/0=ضريب تعيين تعديل يافته     r²=11/0ضريب تعيين    r=34/0ضريب همبستگي

  
در مرحلـه اول   داد نشـان  گـام  به گام ونيرگرس جينتا، 3هاي جدول شماره با توجه به يافته

 يبـرا  يت بيضر و داردي بزهكارنگرش مثبت به  باو معناداري  باال يهمبستگ يخودكارآمد
 مرحلـه  در. اسـت  داريمعن وكه ضريب آن از ساير ضرايب باالتر  باشد يم - 17/5 حدوداًَ آن
 از و اسـت  30/4 آن يبـرا  يت بيضر كه شد معادله وارد رانهيگسهلسبك فرزندپروري  دوم
 شد عادلهم وارد ي استبداديفرزندپرورسبك  زين سوم حلهرم در. بود داريمعن زين يآمار نظر

 يكلـ  طـور  بـه  تينها در. بود داريمعن زين يآمار نظر از و باشد يم 40/3ي ت بيضر يدارا و
  . كنند يم نييتب را يبزهكارنگرش مثبت به  انسيوار از 11/0 رهايمتغ نيا
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ي بزهكـار  بـه  نفـي م نگـرش  ينـ يبشيپـ  يبـرا  معادلـه  درون پيش بـين  يرهايمتغ: 4جدول شماره 
  )رگرسيون گام به گام چند متغيري(

  B Βeta T  P  متغير مرحله
  000/0  35/9  40/0  53/0  يمنطق اقتدار  اول
 004/0  86/2  15/0  21/0  يكارآمد خود  دوم

  17/0= ضريب تعيين تعديل يافته   r²  =17/0ين ضريب تعي    r  =42/0ضريب همبستگي 
  

سـبك   كـه  داد نشـان  گـام  بـه  گـام  ونيرگرسـ  جينتـا ، 4هاي جدول شماره با توجه به يافته
 و داردي بزهكـار نگـرش منفـي بـه     باو معناداري  باال يهمبستگ ي اقتدار منطقيفرزندپرور

 مـدل  وارد اول مرحلـه  در وو از نظر آمـاري معنـادار اسـت     35/9 حدوداً آن يبرا يت بيضر
 است 86/2 آن يبرا يت بيضر كه شود يم معادله وارد يكارآمد خود دوم مرحله در. شود يم
 انسيـ وار از 17/0 دو متغيـر  نيـ ا يكلـ  طـور  بـه  تينها در. بود داريمعن زين يآمار نظر از و

  كنند يم نييتب را يبزهكارنگرش منفي به 
  

 خـود  ينـ يبشيپـ  يبـرا  معادلـه  درون يفرزنـدپرور ي ها سبكپيش بين  يرهايمتغ: 5جدول شماره 
  )رگرسيون گام به گام چند متغيري(ي كارآمد

  B Βeta T  P  متغير مرحله
  000/0  74/17  64/0  63/0  اقتدار منطقي  اول
 001/0  - 29/3  - 14/0  - 14/0  استبدادي  دوم

 014/0  -46/2  - 09/0  0- /11  سهل گيرانه  سوم

  42/0=ضريب تعيين تعديل يافته          r²  =43/0ضريب تعيين       r  =65/0ضريب همبستگي 
   

 چنـد رگرسيون  زا يفرزندپروري ها سبكي بر اساس كارآمد خودبيني به منظور پيش  
 نشان 5در جدول شماره  گام به گام ونيرگرس جينتا. ي گام به گام استفاده شده استريمتغ
و معنـاداري بـا    بـاال  يهمبسـتگ  اول هدر مرحلسبك فرزندپروري اقتدار منطقي  كه دهد يم

ي فرزنـدپرور در مرحلـه دوم سـبك   . اسـت  74/17ي دارد و ضريب تي براي آن كارآمد خود
و از نظـر آمـاري    باشـد  يمـ  -29/3كه ضـريب تـي بـراي آن     شود يماستبدادي وارد معادله 

رانه بـا ضـريب   در مرحله سوم رگرسيون، متغير سبك فرزندپروري سهل گي. باشد يممعنادار 
بـر ايـن   . باشـد  ينمـ از نظر آماري معنـادار   01/0 اما با مقدار شود يموارد معادله  -46/2تي 
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 خـود واريـانس   43/0گفت متغيرهاي پيش بـين در سـه مرحلـه رگرسـيون      توان يم ساسا
  . كنند يمي را تبيين كارآمد
 

  :گيرينتيجه. 5
ي بـا نگـرش بـه    كارآمـد  خـود روري، ي فرزندپها سبكهدف از تحقيق حاضر، بررسي رابطه 

نتايج تحقيق حاضـر حـاكي از آن اسـت كـه بـين      . آموزان دبيرستاني بود ي در دانشبزهكار
ي ارتباط مثبـت معنـادار وجـود    بزهكارسبك فرزند پروري اقتدار منطقي با نگرش منفي به 

بـه  گيرانـه بـا نگـرش مثبـت     ي فرزند پروري استبدادي و سـهل ها سبكهمچنين بين . دارد
والـدين از سـبك فرزنـدپروري     كـه  يزماندر واقع . ي رابطه مثبت معنادار وجود داردبزهكار

ي نگـرش منفـي پيـدا    بزهكـار نيـز نسـبت بـه     آنها، فرزندان كنند يماقتدار منطقي استفاده 
گيرانـه اسـتفاده   ي فرزندپروري استبدادي و يا سـهل ها سبك، و زماني كه والدين از كنند يم
اين نتايج . كنند يمي نگرشي مثبت پيدا بزهكاربه احتمال بيشتري به  آنهاندان فرز ، كنند يم

اتـيم و   ؛2013جـائو و همكـاران،    ؛2011سـيدي،  ك(هاي تحقيقـات سـاير محققـان    با يافته
در حالي كه در تحقيـق انواماكـا    . همخوان است) 1380مشكاني و مشكاني،  ؛2013 ايگودي،

ي فرزندپروري اقتدار منطقي و استبدادي با نگرش بـه  ها كسبرابطه معناداري بين ) 2010(
ايـن محققـان در    همگـي . ي نداردخوان همي به دست نيامد، و با نتايج تحقيق حاضر بزهكار

و كليـدي در ايجـاد نگـرش     مـؤثر نقـش بسـيار    تواند يمتحقيقات خود دريافتند كه خانواده 
ي فرزنـدپروري كـه والـدين    هـا  سـبك و   ي در نوجوانان ايفا كنـد، بزهكارمثبت و يا منفي به 

ي و جـرم و جنايـت، و رفتارهـاي ضـد     بزهكـار ، در نوع نگـرش نوجـوان بـه    كنند يماعمال 
 :Cassidy, 2011(هاي فوق كسيدي يافته تأييددر . گذارد يماي قابل مالحظه ريتأثاجتماعي 

اي شـاخص  متغيـر پـيش بـين بـر     نيتـر  يقـو ي، بهتـرين و  خانوادگدريافت كه روابط ) 941
) Gao et al, 2013: 178(در تحقيقي ديگر جـائو و همكـاران   . باشد يمي در نوجوانان بزهكار

قابـل توجـه اي بـر     ريتأث توانند يم، بزهكاردريافتند كه خانواده و همين طور گروه همساالن 
ي بزهكاري مثبت بر افزايش ريتأث اركبزهبه طوري كه گروه همساالن . ي داشته باشندبزهكار
، و بـر كـاهش   كنـد  يم، ايفاي نقش بزهكارگروه همساالن  ريتأثولي خانواده در كاهش   دارد،

مشخص ) Etima & Egodi, 2013: 83(در تحقيق اتيم و ايگودي . مثبت دارد ريتأثي بزهكار
ي در بزهكـار شد كه وضعيت اقتصادي و اجتمـاعي خـانواده و سـطح تحصـيالت والـدين بـا       

اي كـه  در مطالعـه ) Nwamaka, 2010: 58(انواماكـا  . ري وجـود دارد نوجوانان ارتباط معنـادا 
، كنند يمي فرزندانشان به طور منطقي نظارت ها تيفعالانجام داد، دريافت كه والديني كه بر 

كه مستقل بودن در انتخاب و انجام كارها را بياموزند و عملي  دهند يمو به فرزندانشان اجازه 
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بـرعكس، والـديني   . گذارند يممثبت را بر رفتار فرزندان خود  ريثتأكنند، بهترين و بيشترين 
توجه هستند، و خـود را در برابـر نيازهـاي طبيعـي     كه نسبت به امور تربيتي فرزندانشان بي

، كـه در نهايـت ممكـن    گذارنـد  يم آنهاي منفي بر رفتار ريتأث، دانند ينم مسؤولفرزندانشان 
در پژوهش حاضر، نتايج تحليل رگرسـيون  . نتهي شوداست به رفتارهاي خالف و بزهكارانه م

گيرانه و اسـتبدادي  ي فرزند پروري سهلها سبكي و كارآمد خودنيز نشان داد كه  شاخص 
. كننـد  يمـ بينـي  ي را به طور معنـاداري پـيش  بزهكاردرصد از واريانس نگرش مثبت به  11

درصـد از   17ي كارآمـد  خـود ي فرزنـدپروري اقتـدار منطقـي و شـاخص     ها سبكهمچنين 
در تبيـين يافتـه   . كننـد  يمبيني ي را به طور معناداري پيشبزهكارواريانس نگرش منفي به 

 رشد كانون نيتر مهم خانواده ،يتيترب دگاهيد طبقچنين استدالل كرد كه  توان يمهاي فوق 
 و مشـاوران  از ياريبسـ  كه است ياهزاندا به خانواده تياهم. شود يم قلمداد انسان پرورش و

 راتيتـأث  يپرور فرزند يها سبك. اند پرداخته مهم موضوع نيا به يرفتار علوم نظران صاحب
 اخـتالالت  بـروز  باعـث  خـانواده  ناسـالم  يتيترب سبك. گذارد يم كودك تيشخص بر يقيعم

 يبـرا  را نـه يزم امن، يطيمح جاديا با سالم خانواده و شود يم فرزندان در يبزهكار و يرفتار
 كـه اسـتنباط كـرد    تـوان  يمـ  اساس نيا بر. سازد يم فراهم را فرزندان يندگساز و ييشكوفا
نـوع نگـرش فرزنـدان بـه      در مهمـي  ريتـأث نهاد اجتماعي جامعه،  نيتر مهمبه عنوان  خانواده
  .دارد ي و رفتارهاي پرخطربزهكار

ي بزهكـار ي با نگرش منفي به كارآمد خودنتايج تحقيق حاضر نمايانگر آن است كه بين 
ي رابطـه  بزهكـار طه مثبت معنادار وجود دارد، و بين خود كارآمدي با نگـرش مثبـت بـه    راب

يـي  آ كـار ي و احسـاس  كارآمد خوديعني زماني كه افراد از باور به . منفي معنادار وجود دارد
ي منفي خواهد بود، و برعكس، زماني كه از باور بزهكاربه  آنهابااليي برخوردار باشند، نگرش 

نسـبت   آنهـا يي پاييني نسبت خود برخوردار باشند، نگرش آ كاري و احساس دكارآم خودبه 
وينـگ لـو و   (هاي تحقيقات سـاير محققـان   اين نتايج يا يافته. ي مثبت خواهد شدبزهكاربه 

مـدانلو،   ؛2005بـروان و تامسـون،    ؛2007بـاري و همكـاران،    ؛2012وان،  ؛2011همكاران، 
مه اين محققـان در تحقيقـات خـود، بـه ايـن نتيجـه       در حقيقت، ه. ي داردخوان هم) 1380

ي خود دارند، بر نوع نگرش مثبت يـا  ها ييتواناكه باور و تصوري كه افراد از خود و  اند دهيرس
 Wing lo et(به طور مثال وينگ لو و همكاران . گذارد يم ريتأثي بزهكارنسبت به  آنهامنفي 

al, 2011: 48( اناني كه مرتكب اعمال بزهكارانه اي همچون در پژوهشي نشان دادند كه نوجو
، در شـوند  يمـ ي زبـاني و فيزيكـي بـا والـدين و يـا معلمـين       ها يريدرگ،  قلدري، خرابكاري

ي، در مقايسـه بـا كسـاني كـه مرتكـب ايـن       كارآمد خودي مربوط به عزت نفس و ها اسيمق
) Wan, 2012: 42(در تحقيقي كه توسـط وان  . كنند يم، نمره پاييني كسب شوند ينماعمال 
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اجرا شد، نتايج نشان داد كه برخي از هيجانات منفي همچون استرس، اضطراب، و افسردگي 
متغير هاي پيش بين قوي براي تبيين رفتارهاي بزهكارانه در  توانند يم پنداره خودبه همراه 

بين مشخص شد كه ) Barry et al, 2007: 933(در تحقيق باري و همكاران . افراد جوان باشد
ي رابطه معناداري وجـود دارد، طـوري كـه نوجوانـان خودشـيفته در      بزهكارو   يفتگيخودش

بـروان و  . شـوند  يمـ  فنيستند، بيشتر مرتكب اعمـال خـال   فتهيخودشمقايسه با ديگراني كه 
و  پنـداره  خـود در تحقيـق خـود بـه اهميـت     ) Brown & Thompson, 2005: 22(تامسـون  

هـاي فـوق،   يافته ندر تبيي. اشاره كرده است  دارند، شانيها ييناتواتصوري كه افراد از خود و 
 خـود ، اعتماد به نفس، عـزت نفـس و   پنداره خودچنين استدالل كرد كه زماني كه  توان يم

براي جبران اين كمبود دست به اعمـال و   آنهايي افراد پايين باشد، آ كاري و احساس كارآمد
، تا شايد به خيـال خودشـان، ايـن نقـاط     زنند يمعي رفتارهاي بزهكارانه، خالف و ضد اجتما

  . ضعف و كمبود را به اين شيوه جبران كنند
ي كارآمـد  خودنتايج تحقيق فعلي نشان داد كه بين سبك فرزندپروري اقتدار منطقي با  

ي رابطـه  كارآمد خودرابطه مثبت معنادار وجود دارد، و بين سبك فرزندپروري استبدادي با 
زماني كـه والـدين از سـبك فرزنـدپروري اقتـدار منطقـي        واقع در. وجود داردمنفي معنادار 

، احساس خودكارآمدي در فرزند افزايش پيدا خواهد كـرد استفاده كنند، به احتمال بيشتري 
از به احتمال زيـاد، فرزنـد     و زماني كه والدين از سبك فرزندپروري استبدادي استفاده كنند،

تـام و  (اين نتايج با يافته هاي تحقيقـات  . رخوردار خواهد شداحساس خودكارآمدي پاييني ب
. ي داردخوان هم) 1390توزنده جاني و همكاران،  ؛2008هون و سياروچي،  ؛2012همكاران، 

ي فرزنـدپروري و  هـا  سـبك همه اين محققان در تحقيقات خود به اين نتيجـه رسـيدند كـه    
ي در كارآمـد  خـود يـي و  آ كارجاد احساس اي در ايسهم قابل توجه تواند يمكاركرد خانواده 

نشان داد كـه  ) 2009(هاي تحقيق ترنر و همكاران از سوي ديگر يافته. نوجوانان داشته باشد
ي وجـود نـدارد، كـه بـا     كارآمد خودرابطه معناداري بين سبك فرزندپروري اقتدار منطقي با 

ر نشـان داد كـه بـين    همچنين يافته ديگر تحقيق حاض. نتايج تحقيق حاضر ناهمخوان است
ي رابطه معناداري يافت وجود ندارد كه با يافته كارآمد خودگيرانه با سبك فرزندپروري سهل
بيـان  ) Tom et al, 2012: 19(تـام و همكـاران   . همسو است) 2012(تحقيق تام و همكاران 

ي، سوء مصرف مـواد، عـزت نفـس و    بزهكاري فرزندپروري بر نگرش به ها سبككه  كنند يم
ي هـا  سـبك  ريتـأث   در طـي يـك پـژوهش،    آنهـا . اسـت  رگذاريتأثملكرد تحصيلي نوجوانان ع

نتايج نشان داد كه سـبك  . ي نوجوانان را مورد ارزيابي قرار دادندكارآمد خودفرزندپروري بر 
در . اي بسيار قـوي و معنـادار وجـود دارد   ي رابطهكارآمد خودفرزندپروري قاطع و منطقي با 

مشخص شد كه والديني كـه  ) Heaven & Ciarrochi, 2008: 607(وچي تحقيق هون و سيار
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، فرزندانشان از حرمـت خـود   كنند يمدر زندگي از سبك فرزندپروري اقتدار منطقي استفاده 
: 1390(هاي تحقيق توزنده جاني و همكاران يافته. باالتر و اميد بيشتري به آينده برخوردارند

ي فرزندانشـان  كارآمـد  خوداي فرزندپروري والدين بر نشان دهنده آن است كه شيوه ه) 56
گيرانه هاي سهلدر اين ميان شيوه فرزندپروري مقتدرانه نسبت به شيوه. معناداري دارد ريتأث

همچنــين شــيوه . معنــاداري داشــته اســت ريتــأثي كارآمــد خــودو مســتبدانه بــر افــزايش 
هـاي فرزنـد   شـيوه  ريتـأث داشـت، و   معناداري ريتأثفرزندپروري مقتدرانه بر سالمت روان نيز 

هـاي فرزنـدپروري مقتدرانـه    پروري بر سالمت روان متفاوت بوده است، به طوري كـه شـيوه  
نسبت به شيوه مستبدانه و شيوه سهل گيرانه نسبت به شيوه مستبدانه بر سالمت روان افراد 

فرزنـد پـروري   ي ها سبكنتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه . معناداري گذاشته است ريتأث
 خـود درصد واريانس  43 به طور معناداري توانند يمگيرانه اقتدار منطقي، استبدادي، و سهل

، و داللـت بـر اهميـت    شود يم، كه رقم قابل توجهي محسوب كند يمبيني ي را پيشكارآمد
محـدوديت  . ي در افـراد دارد كارآمد خوديي و آ كاري فرزندپروري در ايجاد احساس ها سبك
منظـور   بـه  آمـوزان ي بـه دانـش  پروري فرزنـد ها سبكتحقيق حاضر، دادن پرسشنامه اصلي 

اما با بـاال بـردن    كاهد يمدر منزل با همكاري والدين كه از روايي دروني تحقيق  آنهاتكميل 
عـدم همكـاري   همچنـين  . عوامل به مراتـب كـاهش يابـد    گونه نياحجم نمونه سعي شد اثر 

اي از نمونه كه منجر به ريزش مقدار قابل توجه ها پرسشنامهآموزان در عودت و تكميل  دانش
  . گرديد

منطقي و استبدادي با  دارتاقي فرزندپروري ها سبكبين   با توجه به نتايج تحقيق حاضر،
ي فرزند پروري و ها سبكآموزان ارتباط معنادار وجود دارد، همينطور  ي در دانشكارآمدخود
ي را به بزهكارآموزان دبيرستاني به  ش مثبت يا منفي دانشنوع نگر توانند يمي، كارآمد خود

ين آمـوزش و پـرورش بـا    مسـؤول كـه   شود يمپيشنهاد  لذابيني نمايند، طور معناداري پيش
در  آنهـا گروهي با والـديني كـه فرزنـدان     هكمك مديران مدارس، جلسات راهنمايي و مشاور

يا مشكوك به بـروز رفتارهـاي بزهكارانـه    و  دهند يممدرسه رفتارهاي بزهكارانه از خود بروز 
در اين جلسـات راهنمـايي و مشـاوره گروهـي كـه توسـط       . هستند، در مدارس گذاشته شود

 تـوان  يمـ ، شـود  يمـ  ارزبرگـ ي الزم را دارند ها تيصالحمتخصصان روانشناسي و مشاوره كه 
و اعمـال   ي فرزندپروري درست و مناسب را به والدين آمـوزش داد، تـا بـا يـادگيري    ها سبك
ي و كارآمـد  خوديي و كارآآموزان احساس  ي فرزندپروري درست و مناسب، در دانشها سبك

همچنـين  . ي كـاهش پيـدا كنـد   بزهكـار ي افزايش و نگرش مثبت به بزهكارنگرش منفي به 
  .  گرددهاي آماري نيز اجرا يي مشابه در ساير نمونهها پژوهشكه  شود يمپيشنهاد 
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