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 کنترلي به-صورت مثبت و متغير اسناد خطا و خودداد که مسير مستقيم متغير اجبار والديني به
داري مسيرهاي غيرمستقيم از منظور بررسي معنيباشد. بهدار ميصورت منفي با بزهکاري معني

کنترلي بين اجبار والديني و اسناد خطا با -ه شد و نتايج نشان داد که خودروش بوت استراپ استفاد
گذار ضر نقش برخي از پيشايندهاي تأثيرحا کند. پژوهشگري ميصورت جزئي ميانجيبزهکاري به

دست آورده است. بزهکاري شواهد تجربي به بر بزهکاري را بررسي کرده و در درک بهتر علل پديده
شناسان و ساير تواند مورد استفاده روانشناسان جنايي، جرماز پژوهش حاضر مي هاي حاصليافته

 متخصصان مرتبط قرار گرفته و در جهت پيشگيري از جرم نقش داشته باشد.

 کنترلي-بزهکاري؛ اجبار والديني؛ اسناد خطا، خود: 

 

کاري جوانان در آلينوس شيکاگو وقتي که اوّلين قانون بزه 1۲11اصطالح بزهکاري در سال 
شود که  طور کلي بزهکار به کسي گفته مي(. به13۲4تصويب شد، متداول گشت )احمدي، 

علت آنکه به سن قانوني شکني است، ولي به متهم به ارتکاب رفتار ضداجتماعي و يا قانون
ممکن  شود. )معموالً هجده سالگي( نرسيده است، مانند يک مجرم بزرگسال مجازات نمي

اي براي يک جنايت باشد، اما قلمرو بزه و جرم متفاوت  است بزهکاري يک نوجوان مقدمه
 (.13۲۲است )معظمي، 

تعامل پوياي عوامل  وسيلهفرض نظري پژوهش حاضر اين است که رشد انسان بهپيش
ن پاترسو ۸اجبار شود. نظريه( تعيين مي۸۲۲۲، 1فردي چندگانه و عوامل موقعيتي )اسماروف

اجبار اينکه  دهد. بر طبق نظريهمدلي را براي تأثير والدين بر رفتار بزهکارانه کودک ارائه مي
فردي مرتکب رفتار انحرافي شود بستگي به فرايندهاي متقابلي دارد که بين او والدينش رخ 

(. طبق اين مدل، وقتي والدين با يک دستور مبهم و با لحن منفي 111۱، 3دهد )پاترسونمي
شوند، جويي کرده و به تنبيه متوسل ميانع فعاليت کودک شده، او را تهديد نموده، عيبم

 کند تا اينکه پدر و مادر دريابند که رفتـارکشد و امتناع ميدهد، هوار ميکودک آه و ناله سر مي
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شود که هر دو شوند. اين مسأله سبب ميکودک خيلي شديد است و در نهايت تسليم او مي
کنند؛ وقتي اين در دام تقويت گرفتار شوند. کودک و والدين هر دو تقويت منفي دريافت مي

پذيري ايجاد شده و شود، در ساير اعضاي خانواده اضطراب و تحريکچرخه بارها تکرار مي
؛ به نقل ۸۲۲۸، 1)کارپنتر آورندهاي خصمانه روي ميها نيز به تعاملکشد که آنطولي نمي
 (.131۲از واحدي، 

لحاظ نظري در رشد رفتار انحرافي تأثير هاي والديني که به در نظر گرفتن تک تک سازه
والديني را در فرايند   ( پنج سازه11۲۱و پاترسون ) ۸نمايد. اشنايدر گذارند، ضروري مي مي

از وقوع جرم دارند، اين پنج سازه در کنند که بيشترين ارتباط را در پيشگيري  اجباري ذکر مي
نظم کارآمد، نظارت، تمرين حل مسأله، تربيت مثبت و تقويت مثبت است. تنبيه   برگيرنده

استفاده از کودک، مسائل سالمت روان، بدني کودکان و نوجوانان با درگيري فرد در سوء
هاي پيمايش ملي ز داده(، ا1114) 3شود. استرائوسبزهکاري و جرايم بزرگسالي در آينده مي 

انجام شده بود، استفاده کرد و تحليل  11۲۵تا  11۱۵هاي خشونت خانوادگي بين سال
جامعي از اثرات تنبيه بدني ارائه کرد. او به اين نتيجه دست يافت که بسياري از والديني که 

در مقابل خود در کودکي مورد تنبيه قرار گرفته بودند، به احتمال بيشتري از تنبيه بدني 
کردند، فرزندان خود استفاده خواهـند کرد. کودکاني که والدينشان از تنبيه بـدني استفاده مي

بيش از دو برابر حالت عادي و کودکان مورد سوء استفاده فيزيکي به احتمال چهار برابر 
بيشتر از حالت عادي ممکن است به طور خشونت باري به همشيرهاي خود حمله کنند. 

که به هر نحو توسط والدينشان تنبيه بدني شده بودند، نسبت به افرادي که هرگز  کودکاني
 ۵۲تنبيه بدني دريافت نکرده بودند، به احتمال بيش از دو برابر چيزي را به ارزش بيش از 

دالر به سرقت برده بودند و به احتمال بيش از سه برابر، فردي را خارج از محيط منزل کتک 
ني بيشتر تنبيه بدني احتمال اينکه يک نوجوان در يک عمل بزهکارانه درگير زده بودند. فراوا

دهد. همچنين براي هر دوجنس احتمال خشوت عليه همسر را افزايش شود را افزايش مي
 دهد. مي
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ده مطالعه طولي ( نتايج مشابهي را با استفا۸۲۲۲) 1در پژوهشي، بورک، پارديني و لوئبر
کرد، بيني ميسازي را پيشدست آوردند. تنها متغير تربيتي که مشکالت برونينگر بهگذشته

 داريبين معنيدار پيشطور معنيفقدان نظم بود، در حالي که تنبيه سخت و ارتباط ضعيف به
در مورد اي اي از مطالعات مداخلهطور کلي نقش علي اعمال والديني در دستهنبودند. به

طولي  (. در مطالعه۸۲۲۲، ۸آموزش والديني حمايت شده است )ايبرگ، نلسون و بوگز
 کنندهبينيطور پايا پيشديگري، مشخص شد که مسائل سلوکي کودک در کودکستان به

خود رشد مسائل سلوکي در منزل در  نوبهباشد که آن نيز بههاي ناکارامد تربيتي ميتاکتيک
و  3کند )اشنايدر، کرامر، افرانکبيني ميهاي اوليه ابتدايي پيشتان و سالطي دوران کودکس

-اند که کودکان داراي مشکالت برونيهاي تجربي نشان داده(. پژوهش۸۲۲۵پاترسون، 

(. عالوه بر اين 11۲۸برند )پاترسون، سازي از فقدان تقويت براي رفتارهاي مثبت رنج مي
ان از ارتباط تربيت والديني مثبت با کفايت اجتماعي و ارتباط مطالعاتي نيز وجود دارند که نش

، ۵( و همچنين عملکرد تحصيلي )داپکينز استرايت و نيتزل۸۲۲4، 4مثبت با همساالن )اليبل
 باشد. ( مي۸۲۲3

اجبار به دليل تمرکز بر اثر مستقيم تربيت ناکارامد  اشنايدر و همکاران معتقدند که نظريه
و ناديده گرفتن ساير عوامل بالقوه موجود، محدود است. بر اين اساس  بر رفتار انحرافي

عمومي جرم خود، اين ايده را مطرح کردند که  ( در نظريه111۲) 6گاتفردسون و هيرشي
کنترلي -کند. خودگري ميکنترلي پائين ارتباط بين تربيت والدين و جرم را ميانجي-خود

شود، سالگي ايجاد مي 1-۲( در سنين 111۲) پائين، که طبق نظر گاتفردسون و هيرشي
شدن ضعيف، فقدان سرپرستي، ناتواني در   باشد. اجتماعي محصول تربيت والديني ضعيف مي

-تشخيص رفتار نامناسب و مناسب و فقدان نظم عمومي، همگي کودک را به سمت خود
ست که احتمال کنترلي پائين صفتي ا-(. خود۸۲14، ۱کند )کريسونکنترلي پائين هدايت مي

 (. ۸۲11، ۲دهد )سيمون و بارت مواجهه با جرم و رفتارهاي مشابه را افزايش مي
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کنترلي، تمرکز را از بيان چگونگي اکتساب شرايط مجرمانه به سمت بيان -خود  ريهنظ
اين که چرا شرايط اطاعت از قانون کسب نشده است، تغيير داده است. فرض آن بر اين 

شوند، و نقش محيط در جرم  است که افراد با انگيزش طبيعي براي ارتکاب جرم متولد مي
شناسان سرکوب بکند يا نکند. در طول ساليان متمادي جرمها را  اين است که اين انگيزه

ها ي مجرمان عدم توانايي  آنهاي متمايز کنندهاند که يکي از ويژگيشاهد اين قضيه بوده
باشد )ويلسون و يـرفتن عواقب منفي درازمدت رفتار انحرافي خود مـراي در نظر گـب

 (. 11۲۵، 1هرنشتاين

هاي مجرمانه، گاتفردسون و هيرشي اين  ترل در برابر تکانهبا توجه به ظرفيت تمرين کن
هاي  اي است که در سال کنترلي، مهارت صرفاً يادگيري شده-ادعا را مطرح ساختند که خود

پروري  کنترلي با فرزند-سالگي(. خود ۲شود )حدوداً سنين  اوليه اجتماعي شدن کسب مي
  جا و سنجيدهتي والديني مناسب، تنبيه بهموثر، ارتباط قوي بين کودکان و مراقبان، سرپرس

شود.  تدريج ايجاد ميسازي رفتار مناسب اجتماعي توسط والدين بهاعمال انحرافي و مدل
ها اعمال مجرمانه به  سازي دروسي دارند که در آن مخصوصاً اينکه، کودکان نياز به دروني

ض نشان داده شود که عنوان اعمال داراي نتايج دردناک و منفي مطرح شده و در عو
هاي فوري است. تفاوت  دستيابي به اهداف ارزشمند بلندمدت نيازمند به تأخير انداختن پاداش

کنترلي وابسته به ميزان يادگيري اين دروس در خانواده است. بر طبق نظر -در خود
ماند، هر  کنترلي پس از تشکيل، در طول زندگي ثابت باقي مي-گاتفردسون و هيرشي، خود

ند که ممکن است به طرق مختلفي متأثر گردد. در مقايسه با نقش حياتي و مداوم خانواده، چ
نهادهاي اجتماعي ديگري مانند مدارس نيز نقشي هر چند کوچک در مجرميت يا ارتکاب 

طور پايايي در دوران کودکي توان به جرم دارند. بر اين اساس، سير تخلفات افراد را مي
 (. ۸۲11، ۸بيني کرد )ورتلي پيش

کنترلي بر ارتکاب به جرم به -( با بررسي تأثير ميزان خود1313نيا و يونسي )عليوردي
تواند کنترلي پايين به جز مؤلفه ابراز خشم مي-هاي خوداين نتيجه رسيدند که تمام مؤلفه

 ور و پـورديتـغييرات مصرف مـواد و الکل دانشجويان را تـبيين کند. بـشيريان، حيدرنـيا، اله
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کنترلي با تمايل نوجوانان به مصرف مواد را بررسي و به -( نيز رابطه خود1311زاده )حاجي
کنترلي با سابقه مصرف سيگار، سابقه مصرف مواد مخدر، -اين نتيجه رسيدند که بين خود

 داري وجود دارد. قصد مصرف مواد و نگرش نسبت به مواد مخدر رابطه معني

کنترلي -کنترلي، برخي از پژوهشگران معتقدند که خود-عملکرد خود  در مورد نحوه
اند نشانگر غلبه شناخت بر رفتار خودکار است، برخي ديگر اين مطلب را چنين مطرح کرده

شود نه  رفتاري است که توسط رفتار شناختي سرد هدايت مي  کنترلي توصيف کننده-که خود
  (. برطبق نظريه1111، 1هاي تکانشي )متکالف و ميشل عاطفي و هيجاني گرم يا پاسخرفتار 

شناخت اجتماعي، رفتار به جاي پاسخ به خود محيط، در پاسخ به بازنمايي شناختي از محيط 
( فرايندهاي شناختي نيز در معرض S-O-Rپاسخ يا مدل  -ارگانيزم -دهد )محرک رخ مي

. بنابراين، بازنمايي شناختي محيط ممکن است مشتمل بر سوگيري، خطا و تحريف هستند
شود.  ادراکات و تفاسير ناکارآمد از رويدادهايي باشد که منجر به رفتارهاي ناکارآمد مي

اسنادهاي علّي يکي از فرايندهاي شناختي است که ادراکات و تفاسير ناکارآمد در آن هم به 
 (. ۸۲11باشد )ورتلي،  ترلي با جرم مرتبط ميکن-طور مستقيم و هم از طريق ارتباط با خود

کند و نقش دانشمند ساده انسان در برخورد با مسائل روزمره مانند يک دانشمند عمل مي
هاي  دارند و در تحليل  کند که با يک دانشمند خوب و قياسي فاصله و بي تجربه را ايفا مي

وان مثال، خطاي بنيادي اسناد اسنادي در معرض چندين خطا  و سوگيري قرار دارند. به عن
اشاره به گرايش افراد به اسناد بيش از حد علل رفتار ديگران به عوامل دروني دارد و نقش 

(. به ويژه اينکه ما دوست داريم 11۱1، ۸گيرند )جونز تر در نظر مي عوامل محيطي را کم رنگ
ي و آشکار گناهکار طور عينديگران را به خاطر نتايج ضعيف سرزنش کنيم، هر چند که به

اي  بريم. ما به گونه نبوده باشند. با اين وجود، در مورد خودمان چنين قواعدي را به کار نمي
ويژه در مورد رفتارهاي منفي( نسبت آماده هستيم که نقش بيشتري را به عوامل محيطي )به

، 3و نيسبتشود )جونز  گر ناميده مي مشاهده-دهيم. اين تفاوت تحت عنوان سوگيري بازيگر
11۱1 .) 
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اسنادهاي غلط مادر مبني بر اينکه بد رفتاري کودک از روي عمد است، موجب اين 
، 1دهي فيزيکي استفاده نمايد )آتياه و دورانتهاي نظمشود که از سبکتصميم در مادر مي

کودکان از اسـنادهاي گـرايشي منفي استفاده  (. اين مادران بـراي رفتارهاي منفي۸۲۲۵
کنند )دادز، مالينز، ها از اسنادهاي بيروني استفاده ميکنند، ولي براي رفتارهاي مثبت آنمي

 (. ۸۲۲3، ۸آليستر و اتکينسونمک

ها  اسناد  اسنادهاي علي غلط معموالً در رفتار خشونت بار نقش دارند. سوگيري خصمانه
هاي پرخاشگرانه به  هاي محيطي و نسبت دادن انگيزه ه تفسير غلط نشانهاشاره به گرايش ب

(. فرد با داشتن 111۲، 3ها مثبت است )برکويتز ديگران دارد، در حالي که در حقيقت نيت آن
تفسير خصمانه از نيات ديگران، ممکن است به نحوي رفتار کند که منجر به افزايش 

دهد  هاي عمومي به اين دليل رخ مياده در مکانخشونت گردد. بسياري از دعواهاي رخ د
اند  ها نشان داده که يکي از طرفين درک اشتباهي از رفتار طرف ديگر داشته است. پژوهش

هاي فرضي  که افراد پرخاشگر بيشتر از افراد غيرپرخاشگر احتمال دارد که در موقعيت
( به اين نتيجه ۸۲۲۲) 4اوسترو هاي غلط خصمانه داشته باشند. به عنوان مثال، بيلي و اسناد

عنوان دست يافتند که سطوح پرخاشگري خودگزارشي با گرايش به تفسيرهاي دوپهلو )به
عنوان عمل خصمانه همبسته است. جيمز و ريزد( به مثال فردي نوشيدني را روي شما مي

نت با به دليل خشو  طور مشابهي به اين يافته دست يافتند که محکوميت( به۸۲۲6) ۵سيگر
 گرايش به اسنادهاي خصمانه در ارتباط است.

با توجه به ارتباطات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي ذکر شده با جرم و يکديگر مدل 
( ارائه شده است. در اين مدل سعي شده 1مفهومي مورد آزمون در پژوهش حاضر در شکل )

داشته باشند. بر اساس مدل  بزهکاري است تا مواردي مطرح گردند که بيشترين ارتباط را  با
طور مستقيم تحت تأثير اجبار والديني، اسناد خطا، شويم که بزهکاري بهمفهومي متوجه مي

 کـنترلي بين اجبار والديني و اسـناد خطا با -باشـد؛ همچنين خودکنترلي مي-و همچنين خود

 

  

1- Ateah & Durrant 

3- Berkowitz 

5- James & Seager 

2- Dadds, Mullins, McAllister & Atkinson 

4- Bailey & Ostrov 
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کند. بنابراين در اين پژوهـش مسأله اصلي بررسي اين نکته گري مـيبـزهکاري ميانجي
باشد که آيا مدل مفهومي فوق در تبيين بزهکاري برازش دارد؟مي

ه است. همچنين در اين پژوهش روابط متغيرها به صورت مدل علي مورد بررسي قرار گرفت
-بين )اجبار والديني، اسناد خطا و خودمتغير مالک )بزهکاري( با استفاده از متغيرهاي پيش

همبستگي گذشته نگر -هاي توصيفيکنترلي(، تبيين شده است، لذا اين مطالعه در زمره طرح
 باشد. مي

ماني ز دهد که در فاصلهجامعه آماري پژوهش حاضر را کليه مددجوياني تشکيل مي
اند که با استفاده در مرکز اصالح و تربيت تهران حضور داشته 1۵تا خرداد ماه  14بهمن ماه 

عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از آزمودني به ۸۵۲گيري در دسترس تعداد از روش نمونه
ها، ضمن تشکر از مشارکت مددجويان در پژوهش و اطمينان از سري ماندن انتخاب آزمودني

هاي مذکور تکميل شد. اجرا به و اختياري بودن مشارکت در پژوهش پرسشنامهاطالعات 
نفره بود. سوأالت توسط تيم پژوهشي قرائت  ۵-4هاي حداکثر صورت انفرادي و يا گروه

ها اقدام به عالمت گزينه مورد نظر شده و پس از اطمينان از تفهيم سوأالت توسط آزمودني
 شد.مي

APQ باشد آيتم مي 4۵اين پرسشنامه داراي
( تهيه  1116) 1ي تربيت فرزند توسط شلتون، فريک و ووتونگيري پنج حوزهکه براي اندازه

هاي قابل بررسي در اين آزمون شامل نظم و انضباط ناپايدار )شامل عدم شده است. حوزه
باشد(، نظارت ضعيف والدين، مشارکت ضعيف پدر،  فقدان تربيت اقتدار مياطالع والدين و 

هاي مقياسگذاري خردهمثبت و تنبيه بدني است )الزم به ذکر است در پژوهش حاضر نمره
منظور هماهنگي با اجبار والديني و ساير تربيت مثبت، مشارکت پدر و نظم و انضباط پايدار به

 اي ليـکرت ازها در مقياس پنج درجهعکوس انجام گرفت(. آيـتمصورت مـها، بهمقياسخرده

  

1- Shelton, Frick & Woottoon 
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 ها از متوسط تا باال بين دامنهشده است. همساني دروني براي مقياس هرگز تا هميشه تنظيم
ق (. پايايي اين آزمون از طري111۱، 1باشد )مک ماهون، مانسون و اسپيکرمي ۲۲/۲تا  46/۲

 (.1116همکاران،  و )شلتون است شده گزارش 6۵/۲ ساله سه زماني فاصله در آزمونپس-آزمون
 ۵۸/۲( نيز با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ پايايي اين ابزار را بين 131۲همچنين ساماني )

 ارزيابي کرده است. ۲6/۲تا  ۱۵/۲و با استفاده از روش بازآزمايي اين ضريب را بين  ۲۲/۲تا 

SCS۸تانجي، باميستر و بوم وسيلهاين پرسشنامه به 
کننده و خودکنترلي کنترلي منع-مقياس خود( تدوين شده است که داراي دو خرده۸۲۲4)

آيتمي با هدف سنجش ميزان کنترل افرد بر خودشان  36باشد. اين پرسشنامه اوليه مي
باشد. دريدر، دبوئر، الگتيگ، بيکر و گويي آن از نوع ليکرت ميساخته شده است. طيف پاسخ

( همساني دروني اين پرسشنامه را با استفاده از آلفاي کرونباخ براي خرده ۸۲11) 3هووفون
باشد. مي 6۲/۲مقياس خودکنترلي اوليه و براي خرده ۲6/۲کننده مقياس خودکنترلي منع
( =6۲/۲rي نيز در پژوهش ريدر و همکاران باال )مقياس خود کنترلهمبستگي بين دو خرده

 کنترلي کلي مورد بررسي قرار گرفت. -گزارش شده است. در اين پژوهش خود

GBAI باشد که به  آيتم مي 4۸اين پرسشنامه داراي
افراد دهد که چگونه  شود. اين پرسشنامه نشان مي صورت صحيح غلط نمره گذاري مي

کنند. پرسشنامه اسناد خطا  کنند و چه مقدار احساس پشيماني مي اشتباهات خود را اسناد مي
مقياس مستقل براي عمل اشتباه فرد است: اسنادهاي بيروني، اسنادهاي شامل سه خرده

(. نمره 11۲1دروني )وضعيت روانشناختي( و اسنادهاي احساس گناه )گودجانسون و سينگ، 
باشد. ضريب پايايي براي اسنادهاي ( مي۲( و غلط )1ه به صورت صحيح )گذاري پرسشنام

دست آمده است به ۱1/۲و اسنادهاي احساس گناه  ۱۸/۲، اسنادهاي دروني، ۱3/۲بيروني 
(. در نسخه هنجار ايـراني اين پـرسشنامه که ۸۲۲۲، 4)پيرسـون، گودجانسون وسيگاردسـون

ندليب )زير چاپ( با استفاده از روش تـحليل عاملي توسط بـيرامي، هاشمي، پورشـريفي و عـ
مورد کاهش يافت. نتايج تحليل عاملي بر روي  31ها به  تأييدي انجام شده است، تعداد آيتم

 ۱4/۲براي اسناد دروني  61/۲هاي اسناد احساس گناه ابعاد نشان داد که ضريب براي عامل
  

1- McMahan, Munson & Spieker 
3- De Ridder, De Boer, Lugtig, Bakker & van Hooft 

2- Tangney, Baumeister & Boone 
4- Peersen, Sigurdsson 



 
 
 

 

04

آيتمي اين پرسشنامه  31باشد. همچنين ضريب پايايي نسخه مي 3۲/۲و براي اسناد بيروني 
با استفاده از روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد و نتايج   نشان داد که ضرايب همساني دروني 

هاي احساس گناه، اسناد بيروني و اسناد دروني و کل مقياس به ترتيب برابر راي عاملب
 باشد )بيرامي و همکاران، زير چاپ(. مي ۲۵/۲و  ۱۱/۲ ۲4/۲،  ۲1/۲

CVS آيتم خود گزارشي است  31مقياس جرم و خشونت داراي
ات و خشونت بين فردي را در طي يک که فراواني استفاده از راهبردهاي خشن در تعارض

سنجد مقياس داراي مشتمل بر چهار خرده مقياس است که به لحاظ مفهومي سال مي
آيتم(،  ۱مقياس جرايم مالي )خرده  آيتم(، 1۸مقياس راهبرد تعارض عمومي )متفاوتند: خرده

آيتم( )کنراد،  ۵قياس جرايم مواد و اعتياد )ـمآيتم( و خرده ۱مقياس جرم بين فردي )خرده
هاي مربوط به مقياس راهبرد تعارض عمومي براي  (. آيتم۸۲1۲، 1کنراد، چان و دنيس  رايلي،

ماه گذشته، کارهاي زير را انجام  1۸آيا در طي »شود:  ها با اين گزاره آغاز مي تمامي آيتم
هاي  شود(. آيتم  گذاري مينمره 1=و بله ۲=باشد )خير صورت بله/خير ميها به پاسخ« ايد؟ داده

در طول يک سال گذشته »شوند:   ها با اين گزاره مشترک آغاز مي مربوط به ساير مقياس
کند، نمره  با وجود اينکه پاسخ تعداد دفعات را منعکس مي«. ايد چند بار ............... انجام داده

بيشتر  براي يکبار و 1براي اصالً و نمره  ۲باشد، يعني نمره  صورت دو وجهي ميبه
 ۱۸/۲براي مردان و  ۱6/۲شود.  مقياس داراي ضريب پايايي مناسب  اختصاص داده مي

 (. ۸۲1۲باشد )کنراد و همکاران، براي زنان مي

براي آزمون مدل مفهومي ارائه شده در اين پژوهش و تحليل روابط بين متغيرها در مدل 
سازي معادالت ساختاري ازوش همبستگي پيرسون و مدلگيري از رساختاري و اندازه

 استفاده شده است. AMOSافزار نرم ۸3نسخه

 

 ( به نمايش در آمده است. 1نتايج توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهشي در جدول )
 

  

1- Conrad, Riley, Conrad, Chan, & Dennis 
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 ۸۵۲ 1۲/6 13/16 ۸6 ۸ بزهکاري
 ۸۵۲ ۵۲/11 ۲4/11 1۸3 ۱4 کنترلي-خود

 ۸۵۲ 1۲/۵ 1۵/۸۵ 31 11 اسناد خطا
 ۸۵۲ 16/1 11/1۵ ۲۲/۸۲ ۵1/1۲ اجبار والديني کل

مايش در آمده است در ادامه ابتدا ماتريس همبستگي مربوط به متغيرهاي پژوهشي به ن
 ( و در ادامه برازش مدل مورد بررسي قرار گرفته است.۸)جدول 

 

    1 ( بزهکاري1)
   1 **-۵3/۲ کنترلي-( خود۸)

  1 **34/۲ **-34/۲ ( اسناد خطا3)
 1 **-۸۲/۲ **-3۱/۲ **۵3/۲ ( اجبار والديني کل4)

** P<0/01                * p<0/05

کنترلي و اسناد خطا و ارتباط -ماتريس همبستگي نشان از ارتباط منفي بزهکاري با خود
کنترلي و اسناد خطا نيز -مثبت آن با اجبار والديني است. ارتباط بين اجبار والديني نيز با خود

  کنترلي مثبت است.-بين اسناد خطا و خود دهد که ارتباطمنفي است. همچنين نتايج نشان مي

 1هاي برازنـدگي از قبيل شاخص کاي اسکوئر نسبيبـرازش مدل با اسـتفاده از شاخص
(x

2
/df۸(، شاخص نيکويي برازش (GFIشاخص نيـکويي برازش انطباقي ،)3 (AGFI جذر ،)

(، PNFI) ۵(، شاخص برازش هنجار شده مقتصدRMSEA) 4ميانگين مربعات خطاي برآورد
( و شاخص برازش TLI) 7لويس -(، شاخص برازندگي توکرIFI) 6شاخص برازش افزايش

 ( آمده3هاي برازش مدل پيشنهادي در جدول )( بررسي گرديد. نتايج شاخصCFI) ۲تطبيقي

 

  

1- CMIN/DF 

3- Adjusted Goodness of fit index 

5- parsimony normed fit index 
7- Tucker-Lewis index 

2- Goodsness of fit lndex 

4- Root mean square error of approximation 

6- incremental fit index 
8- comparative fit index 
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و  TLIها به استثناء دو شاخص دهد که تمامي شاخصاست. بررسي برازش اوليه نشان مي
RMSEA اين دو شاخص، نياز  دليل عدم برازشدهند. در نتيجه بهبرازش مدل را نشان مي

منظور همبسته کردن مسير خطاها، مدل پيشنهادي با اضافه به اصالح مدل وجود دارد. به
هاي خطاي نظم و انضباط ناپايدار با نظارت ضعيف و کردن دو مسير کوواريانس خطا )مسير

پيشنهاد شده است،  AMOSخطاي تنبيه بدني با خطاي نظم و انضباط ناکارآمد( که توسط 
ها صالح گرديد و دوباره برازش مدل ارزيابي گرديد که در ارزيابي مجدد تمامي شاخصا

 برازش مدل را نشان دادند. 

 

CMIN/DF GFIAGFIIFITLICFIPNFIRMSEA

 ۲۲/۲< <۵۲/۲ <1۲/۲ <1۲/۲ <1۲/۲ <۲۲/۲ <1۲/۲ ۵تا  1 قبول ي قابل بازه

 ۲۲۲/۲ 6۱1/۲ 11۲/۲ ۲۲3/۲ 111/۲ ۲۵۲/۲ 1۲1/۲ 1۱۲/۸ مدل پيشنهادي اوليه
 عدم برازش برازش عدم  عدم برازش برازش برازش برازش برازش وضعيت برازش

 ۲۱1/۲ 664/۲ 13۲/۲ 1۲6/۲ 131/۲ ۲۱۲/۲ 11۱/۲ ۵14/۸ شده نهايي مدل اصالح
 برازش  برازش برازش برازش  برازش شبراز برازش برازش وضعيت برازش

ساختاري بزهکاري با اجبار والديني و اسناد خطا و -به منظور بررسي روابط علي
کنترلي از تحليل مسير استفاده شد که نتايج مسيرهاي مستقيم در جدول -گري خودميانجي

 ( به نمايش در آمده است.4)

 

 ۲۲۱/۲ -۱14/۸ 3۵۲/3 -۸16/۲ -۲1۲/1 کنترلي-خود اجبار والديني
 ۲۸۸/۲ ۸1۲/۸ 664/1 ۸11/۲ ۲1۲/3 کنترلي-خود اسناد خطا

 ۲۲1/۲ -416/4 ۲۲1/۲ -۸۲6/۲ -۲3۲/۲ بزهکاري کنترلي-خود
 ۲3۲/۲ -۲۱۵/۸ 11۸/۲ -۸۸1/۲ -31۲/۲ بزهکاري اسناد خطا

 ۲۲1/۲ ۵46/3 4۸1/۲ 366/۲ 41۸/1 بزهکاري اجبار والديني
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دهد که مسير مستقيم ارتباط اجبار والديني با بزهکاري ( نشان مي4نتايج جدول )
(366/۲=βاجبار والديني با خود ،)-( ۸16/۲کنترلي-=βخود ،)- کنترلي با بزهکاري نوجواني
(۸۲6/۲-=βدر سطح معني ،)( ۲1/۲داريα< و مسيرهاي مستقيم اسناد خطا با بزهکاري )

دار ( معني>۲۵/۲α(، در سطح )β=۸11/۲کنترلي )-(، اسناد خطا با خودβ=-۸۸1/۲نوجوانان )
 است. 

 
  

 فقدان تربيت مثبت

 تنبيه بدني

 

 مشارکت ضعيف پدر

نظم و انضباط 
 ناکارآمد

 

 اجبار
 والديني 

 اسنادهاي علّي

بزهکار

 ي

 اسناد احساس گناه

 

 اسناد دروني

 اسناد بيروني

 

 کنترلي-خود

 

 نظارت ضعيف والدين

 

     

   

 عمومي تعارض

 جرايم مالي

 فرديجرايم بين

 جرايم مواد

 

53/
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 AMOSافزار  استراپ در نرم اي از آزمون بوت داري روابط واسطه منظور بررسي معني به
( تعداد  ۸۲۲۲) 1( آورده شده است. چيونگ و الئو۵شده است که نتايج آن در جدول ) استفاده 

مورد پيشنهاد کرده است که در اين  1۲۲۲و  ۵۲۲را  ۸گيري مجدد در بوت استراپنمونه
 مورد انتخاب شده است. 1۲۲۲گيري مجدد پژوهش براي تعداد نمونه

      

 

اجبار 
 والديني

-خود
 کنترلي

 ۲۸4/۲ 1۵/۲ 16۸/۲ ۲14/۲ 1۲۲۲ ۲۵۲/۲ 34۵/۲ بزهکاري

اسناد 
 خطا

-خود
 کنترلي

 ۲۸6/۲ 1۵/۲ -۲1۲/۲ -1۲4/۲ 1۲۲۲ -۲۲3/۲ -14۵/۲ بزهکاري

دهد که در مورد اثر غيرمستقيم هر دو متغير برونزاد اجبار نتايج جدول فوق نشان مي
باشد. بدينگونه که اثر دار ميکنترلي بر بزهکاري معني-والديني و اسناد خطا از طريق خود

 16۸/۲و حد باالي  ۲14/۲کنترلي داراي حد پايين  -گري خودلديني با ميانـجياجبار وا
باشد، همچنين حدپايين و حد باال مي باشد که با توجه به قاعده، صفر خارج از محدودهمي

کنترلي، -دار است. در مورد اثر اسناد خطا از طريق خود( معني>۲۵/۲αاين ميزان در سطح )
و  -1۲4/۲ترتيب برابر دهد که حد پايين و باال در آزمون بوت استراپ بهنتايج نشان مي

باشد که صفر خارج از اين دامنه قرار داشته و همچنين ميزان برآورد در سطح مي -۲1۲/۲
(۲۵/۲α<معني )باشد. دار مي 

بزهکاري اولين يافته پژوهش حاضر نشان داد که مدل مفهومي ارائه شده براي تبيين 
هدف از بررسي برازش مدل . برازش داردها هاي اصالح و تربيت با دادهمددجويان کانون

مشخص کردن ميزان منطبق بودن مدل تدوين شده بر مبناي چارچوب نظري و پيشينه
  

  

1- Cheung & Lau 2- bootstrap 
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باشد. در ارتباط با مدل ارايه شده بر مبناي چارچوب نظري و پيشينه  تجربي با واقعيت مي
کنترلي گاتفردسون -ي اصلي اين مدل را نظريه خود تجربي الزم به توضيح است که شالوده

و ( 11۲4ي گودجانسون ) (، نظريه اسناد خطا11۲۸(، نظريه اجبار پاترسون )111۲و هيرشي )
دهد. گاتفردسون و  ها تشکيل مي هاي انجام شده در مورد روابط بين اين متغير هشپژو

( را گسترش دادند و آن را تحت 1161(، نظريه کنترل اجتماعي هيرشي )111۲هيرشي )
ها معتقدند که نحوه تربيت والدين از طريق  کنترلي مطرح کردند. آن-عنوان نظريه خود

-تواند مانع از بروز اعمال بزهکارانه گردد. همچنين خود د ميکنترلي افرا-گذاري بر خودتأثير
تواند بين عوامل شناختي )در اين پژوهش  نوان يک متغيري مطرح کردند که ميکنترلي را 

 گري کند.  اسناد خطا به عنوان يک عامل شناختي مطرح شده است( و نتايج رفتاري ميانجي

ري متکي بر چارچوب نظري و پيشينه تجربي بنابراين مدل ارايه شده براي تبيين بزهکا
باشد، با اين وجود بايد بررسي شود که مدل ارايه شده بر اساس چارچوب نظري و پيشينه مي

هاي  رو اين سوال اصلي اين است که داده تجربي تا چه اندازه با واقعيت انطباق دارد. از اين
اظ نظري تدوين شده است؟ لحکننده مدلي است که بهگردآوري شده تا چه حد حمايت

بررسي نتايج اوليه حاکي از آن بود که مدل ارايه شده از برازش کافي برخوردار نيست. در 
توان گفت مدل تدوين شده  چنين مواردي که برازش مدل به اندازه کافي خوب نباشد مي

تدوين  اي حمايت نگرديده و در چنين شرايطي بايد مدل را مجدداً وسيله داده هاي نمونه به
کرد تا به برازش بهتري دست يافت. در پژوهش حاضر نيز بعد از عدم برازش اوليه تدوين 
مجدد مدل و اصالح مدل با در نظر گرفتن اصول اصالح از قبيل وجود توجيه نظري يا 

هاي  منطقي براي اعمال اصالحات، دو اصالح همبسته کردن مسير خطاها از بين گزينه
انتخاب و همبسته شدند، بررسي دوباره حاکي از برازش خوب  AMOSافزار  پيشنهادي نرم

ها به مدل ارايه شده در اين پژوهش بر  ها بود، به عبارت ديگر برازش داده مدل نهايي با داده
 اساس معيارهاي علمي قابل قبول است.

توان گفت که مدل ارايه شده در پژوهش حاضر بر اساس مدل  بر اساس اين يافته مي
اجبار   (، نظريه111۲کنترلي گاتفردسون و هيرشي )-خود  مي اخذ شده از نظريهمفهو

هاي انجام شده براي  پژوهشو ( 11۲4ي گودجانسون ) اسناد خطا  (، نظريه11۲۸پاترسون )
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تبيين بزهکاري نوجوانان کانون اصالح و تربيت مورد تأييد است. بنابراين با استفاده از مدل 
طور مستقيم و يا غيرمستقيم تحت تأثير عواملي  زهکاري نوجوانان بهتوان گفت که ب فوق مي

-اي خودباشد که در ادامه نقش واسطه کنترلي مي-مانند، اجبار والديني، اسناد خطا، و خود
کنترلي بين دو متغير برونداد اسناد خطا و اجبار والديني  با بزهکاري مورد بررسي قرار گرفته 

 است.

کنترلي بين اجبار والديني و بزهکاري، نتايج نشان داد که -اي خوددر مورد نقش واسطه
باشد. اين  دار مي کنترلي بر بزهکاري به صورت جزئي معني-اثر اجبار والديني از طريق خود

کنترلي ارتباط بين تربيت -( که نشان داد خود۸۲۲1) 1هاي، هييافته با نتايج پژوهش
کند؛ نتايج پژوهش بارت، سيمونز و گري ميميانجي والديني ناکارامد و تخلف نوجوانان را

طور کنترلي به-(، که نشان دادند خود۸۲۲۱) 4و پيکوئرو 3( ، جونز، کافمن۸۲۲6) ۸سيمونز
جزئي ارتباطات بين تخلف با تربيت ناکارامد، حمايت والديني، مديريتي والديني و نظارت 

( که نشان داد خودتنظيمي 131۲ي )کند و نتايج پژوهش واحد گري مي والديني را ميانجي
کنترلي( رابطه بين  ابعاد والديني غيرحمايتي و پرخاشگري را -ي نزديک به خود)سازه

باشد. با اين حال اين يافته با بخشي نتايج از پژوهش هوپ همسو مي  کند، گري ميميانجي
نظارت والديني و  کنترلي در رابطه بين-گري خود( که نشان از عدم ميانجي۸۲۲۵) ۵و چاپل

-( که نشانگر عدم ميانجي۸۲۲۵) 6گمبل-رفتار جنسي پرخطر دارد، نتايج پژوهش کراسوايت

باشد و همچنين نتايج پژوهش کنترلي بين تربيت والديني کارامد و تخلف مي-گري خود
گري کنترلي بين تربيت والديني و تخلف در نژاد ميانجي-( که نشان داد خود۸۲11) ۱کريچنر

 باشد. کند،  ناهمسو مينمي

اند که ( شواهدي را فراهم آورده۸۲۲۸) ۲در اين زمينه برودي، دورسي، فورهند و آرمستيد
ها به اين نتيجه دست يافتند که تربيت والديني بر رشد در تبيين اين يافته موثر است، آن

 والديني و تخلف را طور کامل ارتبـاط بين تـربيت کنترلي به-خود و کـنترلي تأثـير دارد-خود

  

1- Hay 

3- Jones, Cauffman 

5- Hope and Chapple 
7- Kirchner 

2- Simons * Simons 

4- Piquero 

6- Crosswhite-Gamble 
8- Brody, Dorsey, Forehand & Armistead 
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عنوان مثال، پيوستگي خانوادگي، ارتباطات نزديک بين اعضاي کند. بهگري ميميانجي
کنترلي اثر -طور مثبت بر خود، نظم مناسب، مشارکت، حمايت و نظارت والدين بهخانواده

طور منفي بر فرزند به-گذارند، در حالي که تـعارضات بين والدين و تعارض خـشک والدمـي
هاي مطرح شده توسط برودي و گذارد. عالوه بر اين، هر يک از سازهکنترلي اثر مي-بر خود

کنترلي گاتفردسون و -هاي نظري چگونگي آموزش خودتوان با ايده( را مي۸۲۲۸همکاران )
( مرتبط دانست. اولين مورد مربوط به تربيت والديني حمايتگر، همبستگي 111۲هيرشي )

توان تحت عنوان والديني شناسايي کرد که باشد که ميمي خانوادگي و حمايت خانوادگي
شوند. مورد دوم شامل نظارت و سرپرستي مي درگير خانواده بوده و با فرزندانشان دلبسته

کند. مورد سوم بحث نظم کنترلي حمايت فراهم مي-شود که براي گام دوم آموزش خودمي
کنترلي -باشد که گام نهايي در آموزش خودفرزندي مي-مناسب و روابط تعارض آميز والد

( 111۲و هيرشي ) شود. که اين تأييدي است بر نظر گاتفردسونيعني تنبيه را شامل مي
کنترلي بين تربيت والديني -کنترلي و نقش ميانجي خود-مبني بر نقش والدين در ايجاد خود

 باشد. و رفتار متخلفانه مي

کنترلي را به عنوان يک مشخصه تفاوت بين فردي -( خود111۲گاتفردسون و هيرشي )
بين فردي  صه تفاوتکنترلي تببين چگونگي نقش اين مشخ-اند. با بررسي خودمعرفي کرده

ها معتقدند اگر هر يک از چهار پذير است. آندر ارتباط بين تربيت والدين و تخلف امکان
کودک، نظارت -کنترلي يعني، دلبستگي والد-عنصر تربيت والديني تأثيرگذار در خود

والديني، تشخيص رفتار انحرافي و تنبيه عمل متخلفانه وجود داشته باشد، منجر به رشد 
شود. با اين کنترلي و کاهش احتمال شرکت کودک در رفتار متخلفانه مي-وح کافي خودسط

کنترلي -حال اگر يکي از چهار عنصر ذکر شده وجود نداشته باشد، احتمال ايجاد يک خود
منبع اوليه کند. قوي وجود نداشته و احتمال مواجهه کودک در رفتار متخلفانه افزايش پيدا مي

کنترلي -ن از بد هدايتي والدين به ويژه در سنين اوليه که براي رشد خودکنترلي پايي-خود
کنترلي در -عبارت ديگر شکست در ايجاد خودگيرد )همان منبع(. به ضروري است نشأت مي

سنين اوليه به اين معني است که اين فرد در به تأخير انداختن لذت در زندگي خود مشکل 
 عنوان يک عمل که تقويت ( جرم نيز به1111، 1و سيلواخواهد داشت )رايت، کاسپي، موفيت 

  

1- Wright, Caspi, Moffitt and Silva 
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شود که نتيجه باواسطه عنوان يک عمل لذت بخش محاسبه ميآورد بهعمل ميفوري به
دهد تا به باشد. همچنين اين نوع از تربيت والديني به کودک اجازه ميتربيت والديني مي

کنترلي پايين که تا -هاي خودر غلط و انحرافي خود تنبيه نشده و منجر به ويژگيخاطر رفتا
کنترلي -بزرگسالي تداوم دارد، گردد. بنابراين عدم برخورد والدين به رفتار غلط کودک با خود

 شود. همراه شده و منجر به بزه مي

شان داد که اثر کنترلي بين اسناد خطا و بزهکاري نتايج ن-اي خوددر مورد نقش واسطه
باشد. اين يافته  دار مي کنترلي بر بزهکاري به صورت جزئي معني-اسناد خطا از طريق خود

 باشد. ( همسو مي۸۲1۲) 1طور ضمني با يافته پيکوئرو، جنينگز و فارينگتونبه

هاي فوري )يعني انتخاب مزاياي  شود تا فرد در برابر وسوسه کنترلي باال موجب مي-خود
مدت )يعني هاي بلندمدت( مقاومت کرده و در پي دستاوردهاي طوالني و هزينه مدتکوتاه
( معتقد است که ۸۲14) ۸کالرک-مدت و دستاوردهاي بلندمدت( باشد. کبهاي کوتاه هزينه

کنترلي تحت تأثير اسناد فرد قرار دارد، بدينگونه که اگر فرد علت را به عوامل دروني -خود
کنترلي کاهش -يش و اگر به عوامل بيروني نسبت دهد، خودکنترلي افزا-نسبت دهد خود

کنترلي وجود داشته باشد -اي بين اسناد و خود ها معتقدند اگر چنين رابطه پيدا خواهد کرد. آن
کنترلي يک -توان مدعي شد که خود )که در پژوهش حاضر نيز نشان داده شده است(، مي

 باشد.  کاري ميواسط بين اسناد و رخدادهاي زندگي از جمله بزه

اي مرتبط است که در آن  کند که اسناد دروني با حيطه ( بيان مي11۲4گودجانسون )
علت رفتار به عوامل قابل کنترل يا غير قابل کنترل نسبت داده مي شود. بر اين اساس 
اسنادها ممکن است موجب افزايش احساس کنترل فرد در محيط بوده و ميزان اضطراب و 

را کاهش دهند. از سوي ديگر يکي از عناصر اصلي اسناد دروني داشتن  احساس گناه فرد
حس کنترل بر اعمال است که در صورت داشتن حس کنترل باال، که هم جهت با مفهوم 

 3باشد، ميزان بزهکاري کاهش پيدا خواهد کرد. همچنين ورثمن کنترلي باال مي-خود
 فرد را بر روي محيط خود افزايش  است اسـناد ممکن است احـساس کنترل ( معـتقد11۱6)

  

1- Jennings & Farrington 

3- Wortman 

2- Cobb-Clark 
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رسد در اين پژوهش نيز اسناد از طريق تأثير گذاشتن بر ادراک فرد از کنترل،  نظر ميدهد، به
کنترلي پايين موجب افـزايش احتمال ارتکاب جرم -بر بزهـکاري تأثير گذاشته است. خود

گذارد. بر طبق نظر ولي  فقط يکي از عوامل متعددي است که بر بزهکاري تأثير مي شودمي
دنبال آن رخ نيست که جرم به کنترلي به اين معني-( فقدان خود۸۲1۲پيکوئرو و همکاران )

خواهد داد، در واقع عوامل موقعيتي، بر برداشت فرد از علت موقعيت رخ داده و عوامل فردي 
 شود. رلي تأثير گذاشته و از اين طريق موجب ارتکاب بزه ميکنت-بر فقدان خود

کنترلي است -( خودتنظيمي يک اصطالح نزديک به خود۸۲14کالرک )-طبق نظر کب
تنظيمي وابسته به موقعيت -شناخت اجتماعي، خود  گيرد. بر طبق نظريه که آن را در بر مي

ها يکسان باشد  مامي موقعيتاست. بنابراين خودتنظيمي يک ويژگي عمومي نيست که در ت
هاي مختلف شاهد سطوح مختلف آن هستيم. در  بلکه وابسته به موقعيت بوده و در موقعيت

شوند و ممکن  ها مي هاي اسنادي مانع جستجوي صحيح علت طول زندگي روزمره، سوگيري
، 1است که در تفسير رفتارهاي ديگران و خود مرتکب خطا شويم )بدار، دژيل و المارش

-تواند بر خود (. بنابراين اسناد يک رفتار به عوامل خصومتي مي1311، ترجمه گنجي، ۸۲۲6
تنظيمي پائين، فرد -کنترلي( اثر گذاشته و از اين طريق با استفاده خود-تنظيمي )خود

 مرتکب تخلف گردد. 

پژوهش حاضر چارچوب نظري را براي تبيين بزهکاري معرفي کرده است و در آن نقش 
بزهکاري  پيشايندهاي تأثير گذار بر بزهکاري را بررسي و در درک بهتر علل پديدهبرخي از 

تواند مورد استفاده هاي حاصل از پژوهش حاضر ميشواهد تجربي فراهم آورده است. يافته
شناسان و ساير متخصصان مرتبط قرار گرفته و در جهت پيشگيري روانشناسان جنايي، جرم
 از جرم نقش داشته باشد.

هايي است و پژوهش حاضر نيز از اين امر مستثني نبوده و  هر پژوهشي داراي محدوديت
 شود. عدم کنترل اثرات ژنتيکي والدينکه در زير به آنها اشاره مي استهايي  داراي محدوديت

 هاي محدوديتتربيت فرزندان تأثير بگذارد، از ديگر   که ممکن است بر جو خانوادگي و نحوه
  

  

1- Bédard, Déziel, Lamarche 
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 باشد. همچنين با اينکه سعي شده است دقت کافي در استفاده از ابزار پژوهش حاضر مي

هايي  اصلي تمامي پژوهش هاي محدوديت از پرسشنامه از عمل آيد ولي استفادهپرسشنامه به
 گيري غيرتصادفي و محيط کنند. نحوه نمونه است که از ابزار خود گزارشي استفاده مي

باشد  هاي پژوهش حاضر مي آوري اطالعات )کانون اصالح و تربيت( از ديگر محدوديت جمع
دليل شرايط هيجاني حاکم، استرس و اضطراب ها در اين جو به هاي آزمودني چرا که پاسخ

 ثير قرار گيرد.أزياد، ممکن است تحت ت

بدينگونه که صورت يک طرح طولي نيز انجام گيرد، شود پژوهش حاضر به پيشنهاد مي
کنترلي پيش از وقوع بزه ارزيابي شده و سپس اين افراد -اجبار والديني، اسناد خطا و خود

هاي  هايي با در نظر گرفتن ويژگي شود چنين پژوهش رصد شوند. همچنين پيشنهاد مي
شود مدل مفهومي مطرح شده،  ژنتيکي والدين و نوجوانان انجام گيرد. در نهايت پيشنهاد مي

 هاي ديگري با افزودن متغيرهاي مرتبط ديگري نيز آزمون گردد. هشدر پژو

 1۲/۲1/1316 مقاله: تاريخ دريافت نسخه اوليه
 ۲3/۲۱/131۱ نهايي مقاله:  تاريخ دريافت نسخه
 1۲/۲۱/131۱ تاريخ پذيرش مقاله:
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