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 چکيده
 در پايزااري  ميزاان  بر نآ تأثير تعيين و هارسانه از متأثر زاييجرم در جوانان خطرپذيري سنجش براي مقياسي تهيۀ
 کزه  جزواني  ايحرفزه  مجرمين آماري ۀجامع و پيمايشي هايپژوهش نوع از مطالعه بود. حاضر پژوهش هاف باهکاري

 نفزر  376 ونهمن حجم کوکران فرمول اساس بر که نفر(19149) باشامي پرخطر جرائم دارسابقه که سن سال18-35 بين
 جوانزان   پزذيري خطر پرسشزنامۀ  سه از مقياس تاوين براي شانا؛ انتخاب ساده تصادفي گيرينمونه صورتبه و تعيين

 سرکشزي   جزويي  نهيجزا  فراسزن   چهزار  که شا گيريبهره منبع عنوانبه تهاجمي رفتار و جوانان پرخطر رفتار پيمايش
 «سزازه  روايزي »  «محتزوا  روايزي » از استفاده با مقياس علمي روايي گرديا. طراحي تهاجمي رفتار با زاييجرم پروايي بي

 آمزاري  نظزر  زا بارتلزت  کرويزت  آزمزون  و مطلوب سطح در اولکين-مير-کايار گيرينمونه کفايت آزمون گرفت. انجام
 مقيزاس  ايزن  بزودن  عزاملي  چهار بر مبني را اکتشافي عاملي تحليل از حاصل نتاي  عاملي تحليل هاييافته بود. دارمعني

 اسزن  فر  70/0 مقيزاس  بزراي  کرونبزا   آلفزاي  ميزاان  داشزت.  بزراز   پزژوهش  هزاي داده با آماه باست مال و تأييا
 در سرکشزي » و 79/0 «تهزاجمي  رفتزار  بزا  زايزي جرم»  87/0 «زاييجرم در پرواييبي»  75/0 «زاييجرم در طلبيهيجان»

 اينمونزه  تز   t آزمون از برگرفته هاييافته دارد. مقياس مناسب اعتبار و روايي از نشان که شا محاسبه 83/0 «زاييجرم
 بزوده  اثرگزذار  ايحرفه جوان مجرمين باهکاري در ايااريپ بر موصوف فراسن  4هر که کرد مشخص عالمت آزمون و

 تزأثير  کمترين تهاجمي رفتار با زاييجرم به ميل و بيشترين زاييجرم در طلبيهيجان داد نشان نيا فريامن آزمون نتاي  و
 دارد. جوان ايحرفه مجرمين باهکاري در پايااري بر را

 تهاجمي زاييجرم سرکشي، پروايي،بي بي،طلهیجان بزهکاري، در پايداري   ها:کليدواژه
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 مقدمه

 جوانزان  و نوجوانزان  بلزو   هزاي دوره هزاي ويژگي ترينمهم خطرپذيري و جوييمخاطره

 «کزردن  جزرتت » معنزاي بزه  کزه  شزاه  مشزت   «ريسزيکار » ايتاليزايي  واژۀ از خطرپزذيري  .است

 مخزرب  نتزاي   احتمال ن آ طي که شودمي گفته وضعيتيبه خطرپذيري ؛(47 :1394 )نورالهي است

 ؛(3 :1394 همکزاران   و )حزاتمي  دهزا مزي  افزاايش  فزرد  بزراي  را اجتماعي و شناختيروان جسمي 

 و جايزا  تجارب سويبه را فرد گرايش که است شخصيتي هايويژگي از يکي 1خطرپذيري

 دنبزال بزه  فعاالنزه  اشزخا   از برخزي  واقزع  در دها؛مي نشان هاآن کسب براي کردن خطر

 خطزر  از هرکزه » که کننامي پيروي المثلضرب اين از هاآن رونا؛مي خطرناك هايعيتموق

 و بيرونزي  هزاي فعاليزت  شزامل  مزاجراجويي  و خطرپزذيري  بنزابراين  ؛«نشود خطير بگرياد

 خزواه هيجان افراد  مثال براي است؛ آن در خطرپذيري و شخصي چالش که است غيررقابتي

 خطرپزذيري  .(35 :1394 )سزوري   رونزا مزي  خطر استقبال به و ناکنمي رانناگي زياد سرعت با

 مزر   حتزي  و رواني جسمي  آسيب معرض در را خود فرد آن  موجببه که است رفتاري

 اسزت  زيزان  يزا  آسزيب  يز   معزرض  در خزود  دادن قزرار  خطر  ي  پذير  دها.مي قرار

 در ريسز   يزا  خطزر  واژۀ .(20 :2013  2تينالزي  و )مزورکري  دارد وجزود  زيزان  احتمال کهطوريبه

 نزامعلوم  ايآيناه با جهتي در اقاام به تمايل يا رفتار بروز يا داشتن جسارت معنايبه ادبيات

 دوگانه نتيجۀ بروز در حااقل داد. تشخيص اطمينان با را آن نتاي  تواننمي کهنحويبه است

 يزا  بزار زيزان  کزامالا  يديگزر  و سزودمنا  و مفيزا  بسيار فرد براي احتمالي نتاي  از يکي آن 

  .(125 :1394 )لياکوك  بود خواها ترسناك

 جوانزان  کزه  شزود مزي  باعز   آينزاه  بزه  نسزبت  بزودن  نزامطم ن  و گزذار  شرايط در زناگي

 جوانزان   ملزي  سزازمان  هزاي داده مبناي بر کهجايي تا بگيرنا؛ خطر و ريس  با توتم هايتصميم

 ؛(2 :1394 معينزي   و )احمزاي  بيننزا نمزي  خزود  رويپزيش  روشني شغلي آيناۀ جوانان از %40 حاود

 .دارد امزروزي  جوانزان  خطرپزذيري  در مهمي نقش جامعه در حاکم زناگي شرايط بنابراين

                                        
1. sensation seeking  

2. Murkery & Tinsley 
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 جامعزۀ  در جهزاني  نزوين  نظم به نسبت پذيريجامعه فراينا تأخر و جمعيت ساخت جواني

 شزاه  منجر جوانان ريباهکا مسأله رشا به جهاني  نوين نظم به معاصر ايران گذار حال در

 عوامزل  و کزارگااران  عملکزرد  ضزع   خزاطر بزه  تواننانمي که جواناني زمينه اين در است؛

 سزوي بزه  را خود تمايالت اجتماعي  نظام بر حاکم ساختي فضاي نابساماني و پذيريجامعه

 رفتارهزاي  و شزاه  کشزياه  نزاهمنوايي  به ناگاير نماينا  هاايت هنجاربه و همنوا رفتارهاي

 باهکارانزه  رفتارهاي .(14 :1399 جعفري  و شوبکالئي) دهنامي بروز خود از باهکارانه و انحرافي

 شايا هايباهکاري به آن پياماهاي و شات عم   حسب بر که دارد مختلفي انواع جوانان

 هزاي باهکزاري  و مخزار  مزواد  و الکزل  سوءمصزرف  مسلحانه  سرقت عن  به تجاوز ماننا

 هزاي سزرقت  و خصوصزي  و عمزومي  امزوال  تخريزب  مارسزه   و خانه از فرار :نظير ماليم

 عنزوان  بزا  کزه  شزايا  باهکارانزه  رفتارهزاي  بزه  پزژوهش  ايزن  در .شونامي تقسيم کوچ 

 .شودمي پرداخته شونا مي نامياه پرخطر رفتارهاي

 نتيجزۀ  در جوانزان  بزين  در هاآن شيوع و جواني و نوجواني سنين در پرخطر رفتارهاي وقوع

 مهمزي  اجتماعي عامل .باشامي متعادي اجتماعي عوامل از ناشي و هامکانيسم برخي در تاللاخ

 در هزا رسانه .(7 :1395 همکزاران   و مهرابي) است هارسانه دارد  مهمي نقش جوانان خطرپذيري در که

 هزا انهرس امروزه (179 :1399 نزژاد  سليمان و نيازي) هستنا دخيل پرخطر رفتارهاي انواع به گرايش

 دهيجهت در ايکنناهتعيين و ساابه تأثير و اناکرده نفوذ بشر زناگي در ايگسترده شکلبه

 و باهکزاري  تزروي   ناامني  احساس تشايا توانايي سوي  از هارسانه .دارنا عمومي افکار

 رسزاني اطزالع  نقزش  ايفزاي  بزا  ديگزر  سوي از و دارنا را جرم ارتکاب مستعا افراد تشوي 

 امنيزت  احسزاس  تزأمين  و جزرم  وقوع کاهش در سالم  زناگي الگوهاي تروي  و النهمسؤو

 عوامزل  از يکزي  کزه  باورنزا  ايزن  بزر  پژوهشگران از برخي  (200 :2014  1همکاران و ليو) مؤثرنا

 فراوانززي و تلويايززون از خشززونت نمززايش گسززتر  جامعززه  در خشززونت بززروز اصززلي

 پژوهشزگران  است. خونين ماجراهاي و وردهازدوخ و کشتار هايصحنه حاوي هايديسي

 برنامززه تماشززاي و راهانززي و سززرقت اعتيززاد  جملززه از ديگززر اجتمززاعي انحرافززات بززين

                                        
1. Lu & Yu & Guo & Zhou 
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 همچنزين  و آميزا خشونت فيلمهاي تماشاي دريافتنا هاآن انا؛يافته رابطه تلويايوني آمياخشونت

 سرکشزي   و خشزونت  زا اعزم  بيرونزي  رفتزاري   مشزکالت  باعز   خشن آنالين هايبازي انجام

 آنجزا  (109 :1397 رزمزان  ) شزود مي استرس و خطرناك باني هايفعاليت انجام پروايي بي و نترسي

 رفتزار  بزراي  جانبزه همه و روشن دقي   الگوي ي  زايي جرم مُعا جامعه در جوان براي که

 از تمزايا  ابزراز  ها نقش آزمايش رفتارها  کردن سنگين سب  به او است؛ نشاه تعري  مناسب

 رفتارهزاي  با معموالا امور اين زنا؛مي دست قواعا گرفتن نادياه موارد برخي در و بارگساالن

 گرفتزه  معنزي هزم  خطرپزذيري  بزا  مزوارد  بيشزتر  در جواني دورۀ بنابراين است؛ همراه پرخطر

 و روانزي  رشا و سالمتي زناگي  براي که پياماهايي نظر از پرخطر رفتارهاي بررسي .شودمي

 براسزاس  .(219 :1390 همکاران  و محمايزاده) است اهميت داراي آورد مي همراهبه جوان اجتماعي

 سزير  اخيزر  هزاي سزال  طزي  ايزران  در جزرايم  انواع مرتکبان تعااد ايران آمار مرکا اطالعات

 سزال  در نفر218014 از عادي سرقت دستگيرشاگان تعااد طوريکهبه است؛ داشته صعودي

 عزادي  سزرقت  رشزا  نر  ترتيبباين که يافته افاايش 1392 سال در نفر252651 به 1391

 طي دارسابقه مجرمين دستگيرشاگان تعااد همچنين است؛ بوده 88/15 برابر 1392 سال در

 نفزر 278206 بزه  91 سال در نفر265206 از و است داشته افاايشي رونا1391-92 هايسال

 در پايزااري  نزوعي  نشزانگر  رونزا  اين ؛(10 :1393 خيرخواهزان   و )مااح است رسياه 92 سال در

   است. دارسابقه و ايحرفه مجرمين توسط باهکاري

 شود  محاود «جرم تکرار» جاايي حقو  مفهوم در آنکهبي باهکاري  در پايااري پاياۀ

 بزر  اصزرار  هرگونه آن در که مفهومي گيرد مي بر در را وسيع مفهومي شناختيجرم منظر از

 او پافشزاري  و سرسزختي  و داشته فرد در باهکارانه حالت خطرناکي از نشان مانهمجر رفتار

 و باهکزار  آن در کزه  مسيري دها؛مي نشان را ضااجتماعي و کژروانه مسيري کردن طي در

 .(17 :1390 زاده )عظيم رسنامي تحول و رشا به او باهکارانه رفتارهاي

 «خطرپزذيري » عامزل  وجزود  از کيحزا  باهکزاري؛  در پايزاار  مجرمين شخصيت مطالعۀ

 مااخلزۀ  ضزرورت  عوامزل   ايزن  شزناخت  کزه  اسزت  اجتماعي و خانوادگي رواني  زيستي 

 و جامعزه  در جزوان  حفز   ضمن  که هاييبرنامه سازد.مي روشن را بعاي چنا کارشناسانه
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 موجزب  رشزاماارانه  چناگانزه  خزامات  بزا  تزا  کننزا  مي تأکيا درمان و اصالح به خانواده 

 منطقزي  گزاينش  و اسزتقالل  سزمت بزه  مثبزت  جهش براي جوان طبيعي هايتوانايي يارتقا

 حفز   بزا  جزوان  ايحرفزه  مجرمين .(559-557 :2007  1همکاران و )ساليوان شونا اجتماعي زناگي

 بسزيار  نتزاي   بزا  جرايمزي  مرتکزب  مستمراا زايي جرم در باال خطرپذيري و مجرمانه حيات

 بزر  مبتنزي  هزاي گيزري تصزميم  و اجتمزاعي  اصول رعايت ي خودکنترل زيرا شونا؛مي موف 

  .(526 :2012  2)فارينگتون است نرسياه کافي رشا به ايشان در نگريآيناه

 در اسزت؛  زاييجرم در مجرمين خطرپذيري از گرفته نشأت باهکاري در پايااري پاياۀ

 باشزا؛  اهرسي خود مجرمانه حرفۀ در پافشاري اعالي حابه مجرمين آنکه از پس فراينا اين

 تحرکزي م موتزور  خطرپزذيري  همزين  و بينامي سرکش خود در را زاييجرم در خطرپذيري

 برسنا. پايااري به خود زاييجرم در ايحرفه مجرمين که شودمي

 نيازمنزا  زايي جرم در هارسانه از متأثر جوان ايحرفه مجرمين خطرپذيري مياان بررسي

 زايزي جزرم  در خطرپذيري سنجش براي کارآما اباار نبود به باتوجه است. کارآما اباارهاي

 بزراي  ايپرسشزنامه  عزاملي  سزاختار  تعيزين  و اعتباريزابي  ساخت  جوان  ايحرفه مجرمين

 در بزود.  حاضزر  پزژوهش  هزاف  اولين زايي جرم در ايحرفه مجرمين خطرپذيري سنجش

 اسزت؛  نرفتزه  کزار به ونتاکن جوان ايحرفه مجرمين خطرپذيري مقياس داخلي هايپژوهش

 و عملي صورتبه را آن الگوي مقياس  معرفي ضمن کنامي تال  حاضر پژوهش بنابراين

 تا هستنا نآ دنبال پژوهشگران بعاي  هاف در دها. نشان تجربي شواها و هاداده بر مبتني

 مجزرمين  در زايزي( جزرم  )اسزتمرار  باهکزاري  در پايزااري  بزر  زاييجرم در خطرپذيري اثر

 بزراي  ياسزي مق تزاوين  بزا  تزا  ستا آن بر سعي مطالعه اين در بنابراين بسنجنا؛ را ايحرفه

 آن يرتزأث  سزنجش  به نسبت زاييجرم هنگام در جوان ايحرفه مجرمين خطرپذيري سنجش

 گزذار  تزاثير  هزاي مؤلفزه  سزنجش  از پزس  و شزاه  اقاام هاآن باهکاري در پايااري بروز بر

 گردد. ارايه آنان زاييجرم کاهش جهت در الزم راهکارهاي

                                        
1. Sullivan & veysey & Hamilton & Grillo 

2. Farrington 
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 پژوهش پيشينۀ

 باهکزاري  مقيزاس  پايزايي  و اعتبزار  بررسي» پژوهش در ( 1396) حسني و نياعليوردي

 و اعتبزار  آوردن دسزت به شاه؛ حاصل نتاي  به باتوجه طورکليبه کردنا؛ استنتاج «نگرآيناه

 ميزان  در کزه  کنزا مزي  تأييزا  را مطلزب  ايزن  نگزر؛ آينزاه  باهکاري مقياس از مطلوب روايي

 بزه  بايزا  را مقيزاس  ايزن  ما جامعۀ فرهنگي و اجتماعي بستر گرفتن نظر در با آموزان دانش

 مقياس معرفي جابه است شاه سعي مقياس اين در درواقع برد؛ کاربه گانههفت ابعاد کم 

 ديزاه  نيزا  پزژوهش  محزل  جامعۀ فرهنگي و اجتماعي وضعيت نگر آيناه باهکاري جاياتر

 بزراي  و پاياسزت  و معتبزر  ابزااري  نگر آيناه باهکاري اباار پژوهش  نتاي  به توجه با شود.

 اسزت  گفتني .دارد پايايي و اعتبار کافي اناازۀبه مانظر  پژوهش جامعۀ در کاربرد و استفاده

 يپايزاي  و اعتبزار  ارزيزابي  و آزمون باهکاري  سنجش براي شاهساخته اباار پژوهش اين در

 گزروه  همزين  بزه  هزا يافتزه  و اسزت  بوده سال18 از کمتر سني گروه به محاود پژوهش آن 

 افزراد  تخلفزات  به معطوف باهکاري مفهوم که کرد تأکيا بايا بنابراين شونا؛مي داده تعميم

 .دارد کاربرد سال18 از کمتر سني دامنۀ در عماتاا نيا مقياس اين و است ساله18 از کمتر

 هزاي شزبکه  در عضزويت  رابطزۀ  بررسزي  هاف با پژوهشي ( 1396) خسروي و قرباني

 طزرح  بزا  پيمايشزي  پزژوهش  رو  .دادنا انجام پرخطر رفتارهاي وقوع و مجازي اجتماعي

 مرکزا  نزور پيزام  دانشزگاه  کارشناسزي  دانشزجويان  کليزۀ  آماري جامعۀ .است مقطعي تحقي 

 از نفزري 313 نمونزه  ي  کوکران فرمول از استفاده با که بود نفر2000 تعااد به گنباکاووس

 شامل تحقي  اباار .است شاه انتخاب تصادفي و نسبتي ايطبقه گيرينمونه از استفاده با آن

 پرسشزنامۀ  و مجزازي  اجتمزاعي  هزاي شزبکه  پرسشزنامۀ  دموگرافي   اطالعات :پرسشنامه3

 اجتمزاعي  کۀشزب  از اسزتفاده  بزين  :دادنزا  نشان هايافته .باشامي پرخطر رفتارهاي استاناارد

 داريمعنزي  مقزاار  بزه  توجزه  با (خودکشي و جنسي انحراف) پرخطر رفتار وقوع و مجازي

 معنادار رابطه اين موادمخار مصرف و خشونت پرخطر رفتار 2 در اما ناارد؛ وجود ايرابطه

 بزه  رو متوسزط  پرخطزر  رفتزار  دو اين شات همبستگي ضريب مقاار به باتوجه .است بوده
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 از استفاده مياان و نوع که داد نشان چناگانه رگرسيون تحليل نتاي  چنينهم باشا؛مي پايين

 دارنا. را پرخطر رفتارهاي وقوع بينيپيش توان مجازي اجتماعي هايشبکه

 بزا  مزارن  تعاملي و مارن هايرسانه رابطۀ مطالعۀ هاف با ( 1396) همکاران و احماي

 آمزاري  جامعزۀ  .نمودنزا  پزژوهش  بسزت   شزهر  متوسزطه  آمزوزان دانش باهکارانه تمايالت

 آنزان  از نفزر 401 کزه  هسزتنا  بسزت   شهرسزتان  متوسزطۀ  مقطزع  آموزاندانش کليۀ پژوهش

 بزين  معنزاداري  همبسزتگي  دهزا مزي  نشزان  نتاي  .اناشاه انتخاب تصادفي نمونۀ صورتبه

 رد؛دا وجزود  آمزوزان دانزش  باهکارانزه  تمزايالت  و هزا رسزانه  از اسزتفاده  محتواي و کميّت

 هيجززاني و خشززن محتواهززاي اي مززاهواره هززايتلويايززون از اسززتفاده بززين کززهطززوريبززه

 بزه  آموزاندانش تمايالت با هيجاني و آمياخشونت ايرايانه هايبازي داخلي  هايتلويايون

 .است شاه مشاهاه معناداري و قوي مستقيم  همبستگي باهکاري

 از اسزتفاده  ميزاان  بزين  انزا؛ آورده خزود  هشپزژو  نتزاي   در ( 1395) فرجي و ميرفردي

 دارد؛ وجود معناداري ۀرابط قانون( از )سرکشي گريايقانون به گرايش و جمعي هايرسانه

 و مجلزه  و روزنامزه  و اينترنزت  مزاهواره   تلويايزون   از اسزتفاده  مياان بين که توضيح باين

 و کتاب و راديو از استفاده مياان بين اما ؛دارد وجود معناداري ۀرابط گريايقانون به گرايش

 ميزاان  بين پژوهش  هاييافته براساس ناارد. وجود معناداري ۀرابط گريايقانون به گرايش

 معنزاداري  و معکزوس  ۀرابط گريايقانون به گرايش و مجله و روزنامه تلويايون  از استفاده

 دارد. وجود

 رفتارهزاي  و تصزويري  هزاي سانهر» عنوان با تحقيقي در  (1395) همکاران و زادهمهاي

 عوامزل  نيزا  و کاشت اجتماعي  يادگيري هاينظريه از استفاده با «نوجوانان در آمياخشونت

 بزا  را تهران شهر 20 و 3 مناط  پسر و دختر ۀسال18-12 نوجوانان از نفر 380 پيام  بر مؤثر

 ميان در آمياخشونت ايرفتاره دهامي نشان آنان هاييافته ؛اناکرده ارزيابي پيمايشي رو 

 نيا و هارسانه هايبرنامه ۀکنناانتخاب افراد همچنين و است دختران از بيشتر پسر نوجوانان

 مرتکزب  بيشزتر  را آميزا خشزونت  اعمزال  خشزن   هزاي برنامه تماشاي به متمايل بيشتر افراد

 ارتبزا   و سزن  ماهواره  تلويايوني هايبرنامه و تلويايون تماشاي مياان درضمن  شونا.مي
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 ايزن  در انزا. داشزته  رابطزه  معناداري و مستقيم طوربه نوجوانان خشونت با روک  دوستان با

 صزميمي  ۀرابطز  والزاين   نظارت و کنترل مياان افراد  تحصيلي وضعيت متغيرهاي پژوهش

 طزور بزه  نوجوانزان  خشزونت  بزا  افزراد  اقتصزادي  اجتمزاعي  پايگزاه  و خزانواده  اعضاي بين

 است. داشته رابطه معناداري و غيرمستقيم

 تعزااد  بزا  زن مجرمزان  خزواهي هيجزان  رابطزۀ  عنزوان  بزا  پژوهشزي  در ( 1396) نيکخو

 جزرم  نوع و محکوميت تعااد با خواهيهيجان رابطۀ بررسي منظوربه جرم نوع و محکوميت

 تسزت  بزا  و انتخزاب  دسزترس  در صزورت بزه  (ساله40تا20) مجرم زن نفر 95 زن  مجرمين

 بزار  بزراي  که محکوماني خواهيهيجان اينکه نتيجه گرفتنا؛ قرار آزمون مورد اهيخوهيجان

 در و هاسزت آن محکوميزت  سزوم  و دوم بار که است هاييآن از کمتر انا شاه محکوم اول

 محکوميت موارد اصلي اثر دها نمي نشان ايرابطه جرم نوع و خواهيهيجان مياان کهحالي

 مزوارد  تعزااد  متقابزل  اثزر  و جزرم  نزوع  اصزلي  اثزر  امزا  اسزت؛  معنادار خواهيهيجان روي

 .نيست معنادار خواهيهيجان روي بر هم  با جرم نوع و محکوميت

 و خزواهي هيجزان  رابطزۀ  بررسزي  هزاف  بزا  پژوهشزي  ( 1390) همکاران و آقاجانبگلو

 گزروه  دو را تحقيز   ايزن  آمزاري  جامعزۀ  .نزا اداده انجزام  باهکزار  نوجوانان جرمبه ارتکاب

 سزارقين  گروه دو در نفر30 حجم به نمونه که دادنا تشکيل سال18 ز13 سارقين و معتادين

 اطالعزات  آوريجمزع  ابزاار  .شانا انتخاب تصادفي صورتبه (نفر 15 کاام هر) معتادين و

 دو مزواد  از يز   هزر  و پيوسزته  همبه مؤلفه4 شامل که بود زاکرمن خواهيهيجان پرسشنامۀ

 کزه  برگايزاه  دهامي ترجيح که را يکي تا کنامي پيشنهاد آزمودني به را ليتفعا يا موقعيت

 مورد)اسزت  تحزرك کزم  فعاليتي دوم مورد کهحالي در آ( مورد) پرتحرك فعاليتي اولي مورد

 بزين  همچنزين  دارد؛ وجود ارتبا  داريمعني سطح در خواهيهيجان مياان و سن بين ب(.

 همچنزين  نزاارد؛  وجزود  داريمعني تفاوت باهکاران بين در ارتکابي جرم نوع و متغير اين

 عزالوه  دارد؛ وجود رابطه باهکار خانوادۀ اعضاي جرمبه ارتکاب و خواهيهيجان مياان بين

 نشا. مشاهاه خواهيهيجان در سار  و معتاد باهکاران بين داريمعني آماري رابطۀ اين بر
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 هزاي رسزانه  همبسزتگي  کزردن خصمشز  بزراي  را پژوهشي  (2018)1همکاران و کاديري

 بزراي  هزا آن انزا؛ داده انجام نيجريزه در کزوارا ايالت در کودکان رفتاري مشکالت و جمعي

 مطزاب   .انزا داده قزرار  تلويايزون  و راديزو  از اعم ها رسانه معرض در را کودك816 کار اين

 اسزاس  ايزن  بزر  نا؛دار رابطه باهم همبسته شکل به متغير دو اين اطالعات  تحليل و تجايه

 خشزن  هزاي صحنه حذف بر بايا هارسانه بر حاکم عمومي سياست که اناداده پيشنهاد هاآن

 .باشا داشته تأکيا جمعي هايرسانه از

 و باهکزاري  و خشزن  ويزائويي  هزاي بزازي » نزام  با ايمقاله  (2017)2همکاران و دليسي

 هزاي بزازي  خشزونت  کزه  انزا ياهرسز  نتيجزه  ايزن  به آن در و انانوشته «نوجوانان خشونت

 نوجوانزان  ضزااجتماعي  رفتارهزاي  بزا  آن ارتبا  اما است؛ همبسته پرخاشگري با ويائويي

 باهکزاران  از نمونزه  يز   از شزاه آوريجمزع  هايداده براساس .است نامعلوم زيادي تاحا

 و خشزونت  بزه  نوجوانزان  هاينگر  و رفتارها و ويائويي خشن هايبازي انجام نوجوان 

 کزه  انزا رسزياه  نتيجزه  اين به همچنين هاآن دارنا؛ ارتبا  باهم معناداري طوربه پرخاشگري

 بزا  نيزا  نوجوانان رواني و شخصيتي هايويژگي و باهکاري سابقۀ جنس  سن  نظير عواملي

 .دارنا رابطه باهم معناداري طوربه پرخاشگري انجام و نگر 

 آميزا  خشزونت  ويزائويي  بزازي  يزا  فزيلم  يزا آ» عنزوان  با ايمقاله در  (2015) 3فرگوسن

 با رسانه خشونت ارتبا  مياان دربارۀ را بررسي دو «کنا؟مي بينيپيش را اجتماعي خشونت

 و آمياخشونت هايفيلم مياان مطالعه  نخستين در او دها؛مي ارايه اجتماعي خشونت مياان

 گيزرد؛ مزي  نتيجزه  آن براسزاس  و کزرده  ارزيزابي  21قزرن  و 20قزرن  سراسزر  در را کشيآدم

 متحزاه   ايزاالت  در قتل مياان و آمياخشونت هايفيلم بين بيستم  قرن اواسط تا طورکليبه

 هزاي بزازي  مصزرف  دوم  مطالعزۀ  در .شزود مزي  مشزاهاه  متوسزطي  و کم همبستگي روابط

 دهزا مي نشان نتاي  و است شاه بررسي گذشته دهۀ2 در جوانان در ويائويي آميا خشونت

 نتزاي   مطزاب   بنزابراين  اسزت؛  همزراه  جوانان در خشونت مياان کاهش با يائوييو مصرف

                                        
1. Kadiri & Muhammed 

2. Delisi & Gentile&  Shook 

3. Ferguson 
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 بينزي پزيش  را اجتمزاعي  هزاي خشزونت  افزاايش  آميزا خشونت هايرسانه اجتماعي مصرف

 .کنانمي

 تززأثير بررسززي بززراي مطالعززه سززه» نززام بززا تحقيقززي در  (2015) همکززاران و فرگوسزن 

 تزاي  ن تفزاوت  بزه  علزم  بزا  «ديجيتزال  سزم  لشزک بزه  نوجوانزان  بر آمياخشونت ويائوهاي

 در .انزا کزرده  رزيابيا ساله18-12 نوجوانان بين در را موضوع اين شاه؛ انجام هايپژوهش

 و آميززاخشززونت اکشززن هززايبززازي تصززادفي صززورتبززه نوجوانززان نخسززت  مطالعززۀ

 تزر متعادل يحالت با خستن مطالعۀ تکرار نوعيبه دوم مطالعۀ .اناداده انجام آمياغيرخشونت

 در که اناشاه ررسيب نوجواناني سوم مطالعۀ در و اکشن جايبه ترآرام هايبازي يعني بود؛

 را شزواهاي  مطالعات اين از کاامهيچ انا؛گرفته قرار آمياخشونت ويائويي بازهاي معرض

 اهشکز  يا شگرپرخا رفتارهاي با آمياخشونت ويائويي بازي بين ارتبا  دربارۀ نگراني براي

 .انانکرده ارايه نوجوانان در همالي

 

 نظري مباني

  رسزانه  و جزرم  ميزان  ارتبزا   زمينزۀ  در شزاه  مطزرح  هاينظريه نخستين اصلي ويژگي

 شاه ابراز نمخاطبا تأثيرپذيري و هارسانه نقش مورد در که است منفي شاتبه هايينگر 

 بيرونزي  مزل عوا تأثيرتحت بيشتر اجتماعي هايکنش که بود اين بر اعتقاد ايدوره در است؛

 توجزه  نکزانو  نوظهزور   گروهزي  هزاي رسزانه  دوره اين در فردي؛ هايانتخاب تا دارنا قرار

 نگزاه  از .پرداختنزا مزي  بيرونزي  عوامزل  اين زيانبار آثار تشريحبه که گرفت قرار هايينظريه

 کزه  بودنزا  ايانهبيگ مهاجمان جايا گروهي هايرسانه بيستم  قرن اوايل متفکران از برخي

 القزاء  خزود  بسزتۀ دسزت  مخاطبزان  اذهزان  بزه  مسزتقيم  طوربه را شانمفاهيم و افکار ها پيام

  .(35 :1392 بياباني ) کردنامي

 تأکيزا  محزيط  و رفتزار  بزين  متقابزل  تأثيرات بر (1بناورا )آلبرت اجتماعي يادگيري نظريۀ

   فرد که شودمي متمرکا رفتار از الگوهايي بر و دارد

                                        
1. Albert Bandura  
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 تجربزۀ  راه از کزه  الگوهزايي  دهزا. مي پرور  خود در محيط با آمان کنار براي را هاآن

 و زادهعبزاس ) شزود مزي  کسزب  ديگزران  هزاي پاسزخ  مشزاهاۀ  يا فرد  محيط هايپاسخ مستقيم

 است؛ گسترده دياگاه اين مطاب  طلبيهيجان و خشونت هايريشه هرچنا ؛(6 :1392 همکاران 

 از فرهنز   نهايتزاا  و همسزاالن  ماننا فرعي هايگروه خانواده  مشخص الگوي سه بناورا اما

 طلزب هيجزان  و آميزا خشزونت  رفتزار  يادگيري در را هارسانه و جمعي ارتبا  وسايل جمله

 ابعزاد  برشزمردن  بزا  2مزاريون  نانسزي   (98 :2015  1اليتزه  و )چيبوکزاس  دهزا مزي  قزرار  توجه مورد

 آن اثزرات  مهمترين از يکي کيفري؛عاالت سياست بر تأثيرگذاري در رسانه قارت گوناگون

 خصوصزاا  افزراد  کزه زمزاني  کنا؛مي تشريح باب اين در و عنوان جرم ارتکاب احتمال باالبردن را

 ممکزن  و گرفتزه  قرار تأثيرتحت هاآن رفتار کننامي مشاهاه هارسانه در را آمياخشونت اقاامات

 تماشزاي  از بعا جوانان در پرخاشگري يا خشونت بروز لاحتما .کننا تقليا اقاامات اين از است

 از جوانزان  ويزژه بزه  مزردم  تقليزا  بنزابراين  يابزا؛ مي افاايش تلويايون در آمياخشونت هايبرنامه

 ايزن  هزاي نمونزه  اگر حتي ها؛رسانه ديگر و تلويايون در کارگرفتهبه جنايي رفتارهاي و هارو 

 فوکزو   ميشزل  عقيزاۀ بزه  ؛(660 :1392 آسزيايي  ) نمزود  آن بزه  ربسزيا  توجزه  بايستي باشنا  نادر امر

 ايزن  در دارنزا؛  نقزش  کردن نگاه از ناشي لذت طري  از هيجان ايجاد در جمعي هايرسانه

 ارايزۀ  طريز   از و (60 :1391 )جيوليزونتي   برنزا مزي  بهزره  بيننزاه  بينزايي  قزوۀ  از هارسانه فرانا

 پليس دست از گريا در وي موفقيت و پليس طتوس مجرم تعقيب محتواي با هاييبرنامه

 و مجزرم  توسط دولتي نهادهاي رماينۀ هايسايت ه  يا امر اين از مجرم بردن لذت و

 بزردن  س وال زير محوريت با خبري گفتگوهاي يا مناظره پخش يا مجرم شناسايي عام

 وعوقز  محتزواي  بزا  پليسزي  هزاي سريال پخش آنان  به اهانت و توهين حتي و مس ولين

 جزاني  اما شاه؛ آفرينوحشت قربانيان براي نوعي که سريالي جرايم يا سريالي هايقتل

 گونزه ايزن  گذارنزا؛ مزي  تأثير بينناه تمييا قوۀ بر کنا؛مي طلبيلذت خويش رفتار اين از

 بزا  هزا صزحنه  ايزن  پردازنا؛مي وقايع شرحبه هاصحنه اين نمايش از استفاده با هابرنامه

                                        
1. Chibucos & Leite 

2. Nancy Marion 
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 جوانزان  خصوصاا بينناه  در طلبيهيجان شايا احساسات ايجاد موجب دقي   جائيات

  .گردنامي

 تصزاوير  مسزتمر  نمزايش  بزا  هزا رسانه که است ماعي 1بنت جرم ايرسانه بازتاب نظريۀ

 را درونزي  هزاي کنتزرل  مجرمزان   از سزازي اسزطوره  و جزرم  ارتکاب از خوشاينا و فريبناه

 زدايزي حساسيت و مهارزدايي مورد در شناسانهروان يهانظريه در امر اين کننا؛مي تضعي 

 کنتزرل  نظريزۀ  .(65 :2012  2)رينزر  اسزت  شاه بررسي جرم ارتکاب انگياۀ گيريشکل بخش در

 اجتمزاعي  قيزود  بزه  نسزبت  کزه  شزونا مي باهکار زماني افراد گويامي نيا هيرشي اجتماعي

 بزا  جوانزان  هاآن در که هاييبرنامه پخش با هارسانه .(3 :1394 )رجبي  شونا اعتنابي يا اعتناکم

 و پلزيس  از نافرمزاني  يزا  مزأموران  بزه  نسبت تمرد و هنجارشکني يا قرماها خطو  از عبور

 اعتنزايي بي نوعي حقيقت در دهنا؛مي انجام را آميايمخاطره رفتارهاي قانون  از فرار شو 

 گونهاين نمايش با هارسانه واقع در کننا؛مي معرفي خود مخاطبان براي را اجتماعي قيود به

 .هسززتنا جامعززه در موجززود اجتمززاعي هنجارهززاي تضززعي  درصززاد ناخواسززته هززابرنامزه 

 رود مزي  بزين  از يزا  شزاه  رنز  کم موضوع ي  به نسبت فرد اعتقادات و باورها کههنگامي

 رهزا  هگذشزت  بنزاهاي  و قيزا  از را خود کهطوريبه آيا؛مي پايا او در رفتاري رهايي نوعي

 نيسزت   درسزت  انحرافزي  رفتارهاي برخي که باشا داشته باور قوياا فردي اگر .کنامي حس

   است. تصور از دور او براي رفتار آن در مشارکت

 از کزه  هزايي درس معتقانزا  (؛2012)3شزاناهان  و سزيگنوريلي  گزروس   مورگزان   گربنر 

 منبزع  تلويايزون  گردنزا  مزي  ما سيعو بينيجهان براي هاييپايه احتماالا آموزيم مي تلويايون

 همکزاران   و )گربنزر  هاسزت ديزاگاه  و ايزائولوژي  قالبي  عقايا عمومي  هايارز  از معناداري

 فاعزل  کزه  دهنزا مزي  نمايش ايگونهبه را هارويک  از برخي هارسانه کههنگامي .(34 :2012

 بزين  از حتزي  و شزاه   رنز کم نيا کجروي بودن نابهنجار شود مي مطرح موف  فردي هاآن

 نباشزا؛  آن انجام به قادر خانواده محيط اگر و نيازمنانا آموز  نوع اين به فرزناان رود.مي

                                        
1. Bennett 

2. Reiner 

3. Gerbner, Morgan, Gross, Signorielli, & Shanahan 
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 و (290 :2010  1همکزاران  و )تزوالن  گزردد مزي  جايگاين هاآن ذهن در ديگري شکلبه الگوها اين

 گريزاي قزانون  روگز  در موفقيزت  کزه  نکته اين برداشت و هابرنامه گونهاين ديان با جوانان

 سزرآما  را خزود  که زننامي کارهايي به دست و کرده طغيان هاآن در سرکشي به ميل است 

  و دهنا جلوه

 و ييشناسزا  در پلزيس  کزم دسزت  يزا  کيفزري عزاالت  دستگاه که سازنا وانمود گونهاين

   دارنا. فراواني شو  امر  اين از و بوده ناتوان هاآن دستگيري

 تهزاجمي(  )رفتار پرخاشگري ناکامي ت وري بر مبتني خود نظريۀ در 2شهمکاران و دالرد

 شزونا؛ مي تعري  موقعيت هايمشخصه عنوانبه پرخاشگري در عامل ترينمهم که معتقانا

 ناکامي وسيلۀبه پرخاشگرانه رفتار اما هستيم؛ فطري پرخاشگرانۀ سائ  ي   داراي ما اگرچه

 نشان واکنش پرخاشگرانه رفتار با شايم ناکام وقتي يعني .د؛شومي تبايل بالفعل به بالقوه از

 از و باشزا مي جويانهپرخا  هايانگياه موجا سوي  از ناکامي  (97 :2011 جارويس ) دهيممي

 و آقزايي ) کنزا مزي  جستجو ناکامي موجا پيشين عوامل در را پرخاشگري هرگونه ديگر سوي

 در شزونا؛ مي پخش هارسانه در و ساخته که هاييفيلم و هاسريال اکثر  (154 :1397 مالنوروزي 

 هايشزان خواسته آن به نتواننا مردم کهوقتي دارنا؛ پي در را محروميت اساس گستر  واقع

 دهامي دست ايشان به ناکامي احساس مروربه دارنا  که محروميتي احساس سبببه برسنا

 يعنزي  کننزا  مي پياا سو  گرياينونقا و خشونتبه پرخاشگري -ناکامي ت وري براساس و

 هزر  از و شناسزا نمي قانون ديگر هم پرخاشگر فرد شونا مي پرخاشگر شونامي ناکام وقتي

 به حمله براي فراواني انگياۀ ناکام اشخا  اين کنا؛مي استفاده قانون شکستن براي طريقي

 و وي برانگيختگزي  عز  با رنز   همين که دارد خود اهااف به دستيابي راه در موجود موانع

 ديگزران  عليزه  تهزاجمي  رفتزار  بزا  شزخص  تا گرددمي عااوت و توزيکينه به وي تحري 

 که هستنا افراد اين شبيه که افرادي يا اناشاه اهااف به وي رسيان مانع کهکساني خصوصاا

 دشومي تعبير پرخاشگري-ناکامي ت وري از ناشي جرم جابجايي به ديگران و دالرد تعبير به

                                        
1. Tolan, Gorman-Smith, Henry, & Schoeny 

2. Delard & Dub & Miller & Sears 
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 شزونا؛  بزار  خشزونت  جزرائم  مرتکزب  افزراد  اين عليه ؛(257 :1397 بيگي هاشم و ابرناآبادي )نجفي

 از بانزاهايي  ايجزاد  دنبزال بزه  زايزي  جزرم  در خشزونت  اعمزال  بزراي  افراد اين است بايهي

 و ببالنزا  زايزي جزرم  در خويش هايموفقيت به ها آن سرکردگي با تا هستنا خود نوعانهم

 االختيزار مسلوب يا بوده مست خويش مجرمانه رفتار در افراد اين از خيلي البته کننا؛ افتخار

   است. شاه تحصيل الکلي مشروبات يا موادمخار مصرف دنبالبه که هستنا

 دارنزا   جامعزه  درون در جزرم  کلزي  تصزوير  بر معناداري تأثير هارسانه نظريات  اين در

 جزرم  دربزارۀ  عمزوم  آگاهي بر که هاييانگاره گفت توانمي که آنجاست تا تأثير اين گسترۀ

 راي  ايرسانه تصوير توانمي را پاياه اين هاست؛رسانه محصول عماتاا است  افکناه سايه

  .(5 :1394 )رجبي  ناميا1جرم

 کزه  خطرپذيرانزه  رفتارهزاي  اصزلي  ۀريش که است پرواضح مذکور نظريات به باتوجه   

 از رفتزه برگ اسزت   جوانان رواني هايعقاه و دروني هاينيناام مستمر  ايهناکامي از ناشي

 تربيزت   و تعلزيم  کارشناسزان  و اجتماعي روانشناسي صاحبنظران از بسياري .باشامي رسانه

 يرييزادگ  و تقليزا  مزوارد  قالزب  در را بارگساالن و جوانان خطرپذير رفتارهاي اصلي علت

 طزور هبز  نجزوا  مجرمزان  در خطرپزذير  تارهايرف هاآن نظرهب ؛داننامي هارسانه از اجتماعي

 ويزژه هبز  الگوهزا  از اسزت  هزايي سرمشز   و يزادگيري  خزا   شزرايط  از ايستنتيجه عماه

 مسزتقيم  يادگيري رسامي نظربه بايهي .است دياه يا بوده محشور هاآن با فرد که الگوهايي

 هايازيب آفرينانقشن و تلويايوني و سينمايي الگوهاي خطرپذير رفتارهاي از غيرمستقيم و

 يزاگاه د ايزن  از ؛نمايزا  تقويزت  جوانزان  در را خطرپذير رفتارهاي توانامي غيره و ايرايانه

   است. اجتماعي هاياکتساب از اينتيجه ما رفتارهاي غالب گرفت نتيجه چنين توانمي

 و روانزي  و عزاطفي  شزناختي   زيستي  شرايط ۀمجموع که داشت توجه بايا هرحال در

 رفتارهزاي  تبلزور  چگزونگي  در توانزا مزي  فرد اجتماعي هايموقعيت و خانوادگي توضعي

 مفهزوم  و معنزا  تزر جزامع  و تزر دقيز   هرچزه  درك براي باشا. دخيل زاييجرم در خطرپذير

 هرچه آشنايي زا آسيب و تهاجمي زاييجرم رفتار تحليل و تبيين و «زاييجرم شناسيروان»

                                        
1. Popular media images of crime 
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 و آموزشزي  کزاربردي  هزاي برنامزه  تاوين زايي جرم رفتارهاي شناختي روان مباني با بيشتر

 مزورد  زير نکات است شايسته تهاجمي زاييجرم رفتار اصالح علمي هايرو  به دستيابي

 :گيرد قرار خا  توجه

 که ستا رفتاري و ذهني هايکنش و هانگر  از ايآميخته همبه ۀمجموع زاييجرم .1

 گيرد.مي شکل جامعه بر حاکم فرهنگينا الگوهاي بستر در

 «شناختي» يا «اطفيع و احساسي» مؤلفۀ يا حوزه سه در «زاييجرم الگوهاي» همواره .2

 (479 :2010 همکاران  و 1)اريکسون گردد.مي پاياار «حرکتي و حسي» و

 رويزااد  در مدوا و مقاومزت  پافشاري  ايستادگي  مفهومبه «باهکاري در پايااري پاياۀ»

 آن رتکبم براي و ناارد روا را آن دادن انجام عرف  يا قانون که است اياجتماعي حالت يا

 ضزااجتماعي  ررفتزا  يز   تزااوم  باهکاري  در پايااري پاياۀ سانباين کنا؛مي تعيين کيفر

 جسزتجو  بايزا  اجتمزاع  بزر  غالزب  هايچارچوب پس در را آن شناخت معيارهاي که است

 از واحزا  مفهزومي  بزه  دستيابي سر بر موجود موانع زا نظرصرف .(19-20 :1390 زاده )عظيمنمود

 سزتنا ه باهکزاران  از کوچکي گروه هميشه  که داشت بيان بايا باهکاري در پايااري پاياۀ

 عنزوان بزه  ارهزا رفت نزوع  اين بر پافشاري با و کشنامي دو  بر را هاجرم از بارگي سهم که

 مينمجزر  يزا  هميشزگي  باهکزاران  اي حرفه مجرمين پاياار  باهکاران سرسخت  باهکاران

 سزاير  از تمييزا  قابزل  زير هايشناسه با باهکاران اين شا؛ خواهنا شناخته مامن يا عادتبه

 ارتبزا   ؛مزااوم  اجتمزاعي  ضزا  باورهزاي  و هزا ارز  تلقي طرز داشتن باشنا:مي باهکاران

 خزوي  و خلز   جامعزه؛  سزالم  روابزط  از جاايي و ضااجتماعي هايگروه و افراد با مستمر

 کيفزري  سزواب   وجزود  مشکالت؛ با مقابله فنون فقاان اجتماعي هايمهارت ضع  خا ؛

 سزطوح  خانواده؛ در نظم فقاان يا خانواده سامانيبي مثل خانوادگي منفي هايشناسه متعاد؛

  .(22 :همان زاده )عظيم شغلي و آموزشي هايمهارت پايين

 

 

                                        
1. Eriksson 
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 پژوهش روش

 جواني مجرمين پژوهش آماري ۀجامع است. پيمايشي هايپژوهش نوع از حاضر ۀمطالع

 جزرائم  مرتکزب  مباشزر  عنزوان بزه  بزار 2 حزااقل  و دارنزا  سزن  سال 18-35 بين که هستنا

 قاپي مال زورگيري  تخريب  با توتم سرقت مسلحانه  سرقت آزار  به مقرون پرخطر)سرقت

 و برعز  ايجاد قتل  به تهايا عما  قتل چاقوکشي  شرارت  جرح  به منجر درگيري و نااع

 ابز  کزه  اخزذ  آن آمزار  ذيزربط  مراکزا  با الزم هايهماهنگي طي که اناشاه دستگير وحشت(

 داريمعنزي  سزطح  گزرفتن  نظزر  در بزا  و کوکران فرمول در (19146) هاآن تعااد جايگايني

 حجزم   5/0 مسزاوي  q و p و 02/0 (d)خطاي کران  2 (t)گفتار صحت احتمال و 5/95/0

 تصزادفي  گيزري نمونزه  صزورت بزه  مطالعه اين در گيرينمونه شا. تعيين نفر 376 (nونه)من

 و زمزان  در جزويي صزرفه  عزين  در تزا  گرفزت  انجزام  دسترس در و حجم با متناسب  ساده

   برسا. حااقلبه گيرينمونه هايکاستي ها هاينه

 از هرسزان  از متزأثر  زاييجرم در جوان ايحرفه مجرمين خطرپذيري مقياس تاوين براي

 پرخطزر  رفتزار  پيمزايش  و (2000  3بويزا  و 2مزور   1)گالونه (ARQ) جوانان خطرپذيري پرسشنامۀ سه

 اسزت.  شزاه  گيزري بهزره  منبزع  عنوانبه (2003 بيگلو  و )ويسل تهاجمي رفتار و (YRBS)4جوانان

 پلزيس   بزا  مبارزه به )ميل طلبيهيجان -1 از: است عبارت شاه طراحي مقياس خرده چهار

 افزراد  تحقير و تخريب به عالقه است(  غيرممکن کارهاي انجام )منظور شکنيقفل به عالقه

 بزه  عالقزه  زايزي  جزرم  از طلبيلذت دياگان باه در دلهره و ترس ايجاد به عالقه سرشناس 

 بزه  نسزبت  تمزرد  قرماهزا   خزط  از عبزور  گرياي )قانون سرکشي به ميل -2 هنجارشکني(؛

 تعقيب به ميل زايي جرم فراواني در سبقت زايي جرم از بعا و حين تهاجمي رفتار مأموران 

 پزايش  در نزاتواني  و پلزيس  شکست نمود بودن  فراري شو  بودن  سرآما به ميل گريا  و

 خطرنزاك   مواقزع  در خويشزتن  مهزار  )احسزاس  پروايزي بزي  بزه  ميل -3 خشونت(؛ به ميل

                                        
1. Gullone  

2. Moore 

3. Moss 

4. Boyd  
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 غلبزۀ  با  و ني  رفتار سنجش توان عام و پريشيروان شان  اسلحه به دست از طلبيلذت

 -4 خطزر(؛  بزا  مواجهزه  بزه  ميزل  تشايا خودپايي  در تالال عقل  بر کاذب نفس به اعتماد

 زايزي  جزرم  در سزرکردگي بزه  ميل زايي جرم در خشونت )اعمال تهاجمي رفتار با زاييجرم

 مصزرف  از بعزا  زاييجرم خطرناك  زايجرم دوستان داشتن زايي جرم در موفقيت به عش 

 زايي(.جرم در کردن مثل به مقابله الکلي  مشروبات و موادمخار

 سزابقۀ  سزال 30 بزا  کيفزري  عاالت گرانکنش از نفر 30 از متشکل که امر خبرگان نظر با

 بزا  جنزايي  روانشناسزان  و مزادکاران  ضزابطين   )قضزات   ايحرفزه  مجزرمين  با مستقيم کار

 و تهزران  دانشزگاه  رواانشناسزي  اسزاتيا  از رنفز 10 و شناسي(جرم و جاا تکميلي تحصيالت

 مقيزاس  از گاينزه  ايزن  متوسزط؛  گاينزۀ  به گوپاسخ گرايش کاهش براي امين؛ انتظامي علوم

 تاحزاودي »  «مزوافقم  کزامالا » گاينزه  4 بزه  محزاود  پاسخ طبقات و شا حذف ساختهمحق 

 خزرده  هزر  در هزا گويزه  نمرات مجموع گرديا. «مخالفم کامالا» و «مخالفم تاحاي»  «موافقم

 و مقيزاس  سزنجش  سزطح  رواين از شود؛مي لحاظ مجرم خطرپذيري نمرۀ عنوانبه مقياس 

 روايزي » رو  از اسزتفاده  بزا  مقيزاس  علمزي  روايزي  اسزت.  ايفاصله آن  هايمقياس خرده

 و روانشناسزان  از نفزر 5 محتزوا   روايزي  اول مرحلزۀ  در گرفت. انجام «2سازه روايي»  «1محتوا

 مقيزاس  مقزاماتي  فرم شناسي جرم و يابيجرم عالي کارشناسان و جوانان سائلم متخصصان

 و نمودنززا بررسززي و مالحظززه را رسززانه از متززأثر جززوان ايحرفززه مجززرمين خطرپززذيري

 نفزر 50 کمز   بزا  آن از پزس  گرديزا؛  اعمال موصوف مقياس در هاآن پيشنهادي اصالحات

 هزا گويزه  شا خواسته هاآن از شا؛ انجام پرسشنامه سنجيابهام مقياس جوان ايحرفه مجرم

 هزا گويزه  از هريز   آيزا  که کننا مشخص ها آن مقابل ستون به توجه با و خواناه دقتبه را

 هزا آن تزا  داشت وجود خالي سطري گويه  هر زير در دارد. ابهام يا است فهم قابل و واضح

 شزفافيت  مقيزاس   تکميل دنبو آسان بنويسنا. را خود پيشنهادي و جايگاين عبارات بتواننا

 عزاملي  تحليل طري  از سازه روايي داد. قرار بررسي مورد را جواب طبقات دقت و هاگويه

                                        
1. content validity  

2. construct validity  
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 کفايزت  آزمزون  نمونزه  انزاازۀ  بودن مناسب ارزيابي براي پذيرفت. انجام تأيياي و اکتشافي

 ينبز  جائزي  همبسزتگي  بودن کوچ  آزمون به که (KMO)1«اولکين -ماير-کايا» گيرينمونه

 مقيزاس   هزاي عامزل  تحليزل  براي و شا استفاده بارتلت کرويت آزمون و پردازدمي متغيرها

 اکتشزافي   عزاملي  تحليزل  انجزام  از پزس  شزا؛  گرفته کاربه 2«اصلي هايمؤلفه تحليل» رو 

 مزال  جزوان   ايحرفزه  مجزرمين  خطرپذيري مقياس شاه استخراج هايعامل تأييا منظوربه

 تحقيز   ايزن  در شزا.  اجزرا  5/8 ليزارل  افزااري نزرم  بسزتۀ  کزاربرد  اب تأيياي عاملي تحليل

  (2χ)کزاي  مجزذور  معيارهزاي  شزامل  رو  ايزن  اجزراي  از حاصزل  برازناگي هايشاخص

 شزاخص » و (AGFI)3«يافته تعايل برازناگي خوبي شاخص»  (GFI)برازناگي خوبي شاخص

 مززال بززراي (EARSM)5«تقريززب خطززاي واريززانس بززرآورد جززذر»  (CFI)4«تطبيقززي بززراز 

 رو  از  جوان ايحرفه مجرمين خطرپذيري مقياس سنجيپايايي براي گرديا. محاسبه

 آلفزاي  آزمزون  کزه ييآنجزا  از شا. استفاده کرونبا  آلفاي ضريب از و دروني همسازي

 يز   سزنجش  براي هاگويه ۀهم هاآن در که همگون هايآزمون مورد در فقط کرونبا 

 سزنجش  بزراي  کزه  هزايي آزمزون  در ضزريب  ايزن  ؛رودمي کارهب مشترك صۀخصي نوع

 هزا مقيزاس  خزرده  از يز  هزر  بزراي  جااگانزه  طورهب ؛اناشاه طرح گوناگون هايعامل

 گاار  70/0 کرونبا  آلفاي ضريب ؛(1384 زاده  سليمي و وخشور )مالشريفي شودمي محاسبه

 گرديا.
 

 امهپرسشن هايشاخص کرونباخ آلفاي میزان نتايج (:1جدول)
 تهاجمي رفتار با زاييجرم پرواييبي به ميل سرکشي به ميل طلبيهيجان هاعامل

 79/0 87/0 83/0 75/0 کرونبا  آلفاي مياان

 

                                        
1. Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy 

2. principle component analysis 

3. Adjustment Goodness of Fit Index 

4. Comparative Fit Index 

5. Root Mean Square Error of Approx 
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 اسزت؛  شزاه  اسزتفاده  عالمزت  و اينمونهي  t آزمون دو از فرضيات رد يا تأييا جهت

 و بزوده  کيفزي  هزا ادهد چزون  کزه  اسزت  اين فرضيه هر براي آزمون دو از توتم استفاده دليل

 ناپزارامتري  آزمون از لذا کنا؛ دارخاشه را نتاي  است ممکن پارامتري هايآزمون از استفاده

 تزوان  و اطمينزان  بزا  را فرضزيات  و شزا  اسزتفاده  اينمونزه ي t  آزمون کنار در نيا عالمت

 شا. قبول يا رد بيشتري

 

 تحقيق هاييافته

 بررسزي  مرحلزۀ  در «رسزانه  از متزأثر  جوان ايحرفه مجرمين خطرپذيري مقياس» روايي

 سنجش مورد موضوعات با محتوا مطابقت نظر از اوليه؛ مقياس هايگويه اکثر محتوا  روايي

 تشزخيص  نامتناسزب  نيا گويه سه و بود متخصصان تأييا مورد ابهام باون و روان ادبيات و

 ميزانگين  رايانزه   بزه  هاداده ورود و مقياس سنجيابهام از پس شا؛ گذاشته کنار و شاه داده

 و مبهم کامالا مساوي 0) شا آورده گويه هر مقابل در سنجيابهام در مواد از ي  هر وضوح

 6  طلبزي هيجان شامل: گويه25 مقاماتي  مراحل طي از پس بود(. فهم قابل کامالا مساوي 4

 شزامل  را گويزه  6 تهزاجمي   رفتار با زاييجرم و گويه 6  پرواييبي گويه 9  سرکشي گويه 

 عزاملي  تحليزل  از اول مرحلزۀ  در گرديزا.  اکتشزافي  عزاملي  تحليزل  آمزادۀ  مقيزاس  و شانا

 مشخص ماده 25 با خطرپذيري نهايي عاملي ساختار شاه انجام اصالحات از پس اکتشافي 

 کزه  بود مطلوب سطح در و 928/0 با برابر اولکين-مير-کايار گيرينمونه کفايت آزمون شا.

 کرويزت  آزمون و است مناسب هاداده تحليل براي هاگويه ميان موجود همبستگي داد نشان

 ترتيزب  بزاين  ؛(x2=12885/449 و df=1128 و p=0/000) بزود  دارمعنزي  آماري نظر از بارتلت

 قابزل  نيزا  مطالعه مورد همبستگي برپايه عاملي تحليل اجراي برداري نمونه کفايت بر عالوه

 4 آن براساس که دهامي نشان را شاه تشکيل عوامل اسکري  زمونآ (1نمودار) بود. توجيه

 انا.کرده کسب را 1 از بيش ويژه مقادير اصلي عامل
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 رسانه متأثراز زاييجرم در جوانان  خطرپذيري  مقیاس  هايعامل اسکري آزمون -(1نمودار)

 

 هاعامل تعداد

 و نتزاي   ايزن  بزه  باتوجه ؛شتدا مطابقت اوليه مفروض الگوي با شاه استخراج عامل 4

 در طلبزي هيجزان » را يکزم  عامزل  تزوان مزي  اوليزه   الگزوي  بزا  آمزاه  دستهب ساختار تطبي 

 رفتزار  بزا  زايزي جزرم » سزوم  عامزل   «زايزي جرم در پرواييبي به ميل» دوم عامل  «زاييجرم

 يز   از رباالت ۀويژ مقادير که اصلي عامل4 ناميا. «سرکشي به ميل» چهارم عامل و «تهاجمي

 از %96/18 رفتزه  هزم  روي و %45/3 ؛ %24/4 ؛ %80/4 ؛ %47/6 ترتيزب  بزه  اناکرده اختيار

 کردنا. تبيين را کل واريانس

 در پروايزي بزي  بزه  گرايش ( 6/66±96/21) زاييجرم در طلبيهيجان به گرايش ميانگين

 گزرايش  و (23/4±80/12) تهاجمي رفتار با زاييجرم به گرايش ( 32/7±27/15) زاييجرم

 خزرده  ايزن  همبسزتگي  تحليل است. آماه دستهب (27/4±81/10) زاييجرم در سرکشي به

 ميزاان  بيشزترين  کزه طزوري هب انا؛همبسته يکايگر با هاآن تمامي که کرد مشخص هامقياس

  (r=0/586) تهزاجمي  رفتار با زاييجرم و زاييجرم در طلبيهيجان به گرايش بين همبستگي

 رفتزار  بزا  زايزي جزرم  به گرايش  (r=0/521) طلبيهيجان با زاييجرم در پرواييبي هب گرايش
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 در پروايزي بزي  و سرکشزي  بزه  گزرايش  و بزود  (r=0/488) زايزي درجزرم  سرکشي و تهاجمي

 در طلبزي هيجزان  و سرکشزي  بزه  گزرايش  بزين  همبسزتگي  کمتزرين  و (r=0/472) زايزي جرم

 از حاصززل نتززاي  تأييززاي عززامليتحليززل هزاي يافتززه آمززا. دسززتبززه (r=0/137) زايززيجزرم 

 با آماه دستبه مال و کرد تأييا مقياس اين بودن عاملي 4 بر مبني را اکتشافي عامليتحليل

 (.2 )نمودار داشت براز  پژوهش هايداده

 
AGFI=0/95 GFI=0/95 CFI=0/94 RMSEA=0/07 Df= 21 P=0/000 74/70 =2X 

 زايي متأثراز رسانهجوان در جرم خطرپذيري  مقیاس  عاملي ارچه مدل مسیر نمودار -(2نمودار)
  

 هزاي شزاخص  سزاير  به مربو  مقادير اکثر گرددمي مشاهاه (2) جاول در که طورهمان

 عزاملي  تحليزل  از حاصزل  هزاي عامل که هستنا 90/0 از باالتر (GFI  AGFI  CFI) برازناگي

   کننا.مي يياأت را اکتشافي
 

 رسانه از متأثر جوانان زاييجرم خطرپذيري چهارگانه عوامل به مربوط تأيیدي عامليحلیلت نتايج (:2جدول)
 X2 df P RSMEA GFI AGFI CFI گرايش نوع عامل

 95/0 91/0 91/0 087/0 000/0 45 13/207 زاييجرم در طلبيهيجان 1

 90/0 89/0 89/0 093/0 000/0 45 43/161 زاييجرم در پرواييبي به ميل 2

 97/0 94/0 94/0 073/0 000/0 28 46/99 تهاجمي رفتار با زاييجرم به ميل 3

 92/0 92/0 92/0 087/0 000/0 36 65/168 زاييجرم در سرکشي به ميل 4
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 نتزاي   ( 3جزاول)  در :رسزانه  از متأثر جوان ايحرفه مجرمين خطرپذيري مقياس اعتبار

 هزر  درون همبستگي مياان باالترين و مترينک جااگانه  طورهب مقياس خرده هر براي اعتبار

 مجزرمين  زايزي جزرم  خطرپزذيري  مقيزاس  بزراي  شاه محاسبه آلفاي ضريب و هاآن از ي 

 بزراي  کرونبزا   آلفزاي  مياان است. شاه آورده خالصه طوربه رسانه از متأثر جوان ايحرفه

 بزه  گزرايش » مقيزاس  خزرده   93/0 زاييجرم در جوان ايحرفه مجرمين خطرپذيري مقياس

 با زاييجرم به ميل»  88/0 «زاييجرم در پرواييبي به ميل»  93/0 «زاييجرم در طلبيهيجان

 است. شاه محاسبه 91/0 «زاييجرم در سرکشي به گرايش» و 91/0 «تهاجمي رفتار
 در جوانان خطرپذيري هايمقیاس خرده کرونباخ آلفاي مقدار و اعتبار نتايج خالصۀ (:3جدول)

 رسانه از متأثر زاييجرم

 هاگويه مقياس خرده
 آلفاي

 کرونباخ

 همبستگي حداقل

 مقياس خرده با گويه

 همبستگي حداکثر

 مقياس خرده با گويه

 843/0 582/0 93/0 7 زاييجرم در طلبيهيجان

 694/0 517/0 88/0 8 زاييجرم در پرواييبي به ميل

 845/0 505/0 91/0 5 تهاجمي رفتار با زاييجرم به ميل

 691/0 541/0 91/0 6 زاييجرم در سرکشي به ميل

 و رسزانه  از متزأثر  جزوان  ايحرفه مجرمين زاييجرم خطرپذيري مقياس طراحي از پس

 خطرپزذيري  مختلز   ابعزاد  سزنجش  بزراي  اعتمزاد   قابزل  و معتبزر  مقياسي ارايۀ از اطمينان

 جهزت  در علمزي   معتبزر  و  رايز  اباارهزاي  وسزيلۀ به زاييجرم در جوان ايحرفه مجرمين

 ايحرفزه  مجزرمين  زايزي جزرم  خطرپذيري مقياس چهارگانه ابعاد تأثيرگذاري مياان سنجش

 عنوانبه شاه طراحي مقياس آنان  توسط باهکاري در پايااري بروز بر رسانه از متأثر جوان

 گانزه 4 عزاد اب تزأثير  ميزاان  تا گرفت قرار نفر( 376) نمونه آماري جامعۀ اختيار در پرسشنامه

 بزه  گزرايش  زايزي  جزرم  در پروايزي بزي  بزه  گزرايش  زايزي  جرم در طلبيهيجان به )گرايش

 در پايزااري  بزروز  بزر  زايزي( جزرم  در سرکشزي  بزه  گزرايش  و تهزاجمي  رفتار با زاييجرم

 قرار سنجش مورد عالمت آزمون و اينمونه ي  t آماري هايآزمون از استفاده با باهکاري

 هزاي آزمزون  سزنجش  بوتزه  در ايجااگانزه  طزور به فرضيات از کاام هر مرا اين براي گيرد.

   گيرد.مي قرار آماري
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 توسزط  باهکزاري  در پايزااري  بزر  زايزي جرم در طلبيهيجان رسامي نظربه (:1) فرضيه

   است. تأثيرگذار جوان ايحرفه مجرمين
 

 تي آزمون جوان ايحرفه مجرمین طتوس بزهکاري در پايداري بر زاييجرم در طلبيهیجان اثر (:4جدول)

 tآزمون سطح معناداري
کران پايين با 

 %95اطمينان 

انحراف 

 معيار
 ميانگين

فراواني 

 کل

000/0 87/75 26/4 52/0 28/4 376 

 Sig= 0/000 t=75/87  

 

 (1) شزماره  فرضزيۀ  (Sig= 000/0) معناداري سطح و (=87/75t) آماره مقااربه باتوجه

 عالمزت  آزمزون  از (5) جزاول  در بعزاي  مرحلۀ در همچنين شود؛مي تأييا %99 اطمينان با

   است. شاه استفاده
 

 اول فرضیۀ عالمت آزمون نتیجۀ (:5) جدول

 ميانه
 سطح

 معناداري

 بيشتر فراواني

 ميانه از

 برابر فراواني

 باميانه

 کمتر فراواني

 رايانه از

 فراواني

 کل

33/4 000/0 355 2 19 376 

 Sig= 0/000 Med=4/33  

   

 بزا  (Sig= 000/0) معنزادار   سزطح  و عالمزت  آزمون از آماه دستبه مقادير به باتوجه

 نتيجزۀ  نيزا  عالمت آزمون کنيممي مالحظه شا. خواها تأييا (1شماره) فرضيۀ %99 اطمينان

 و زايزي جزرم  در طلبزي هيجزان  بزين  گيريممي نتيجه لذا دها؛مي قرار تأييا مورد را t آزمون

  دارد. وجود معناداري رابطۀ جوان ايحرفه مجرمين توسط باهکاري در ريپاياا

 توسزط  باهکاري در پايااري بر زاييدرجرم پرواييبي به ميل رسامي نظربه (:2) فرضيه

  دارد. تأثير جوان ايحرفه مجرمين
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 از جوان ايرفهح مجرمین توسط بزهکاري در پايداري بر زاييجرم در پرواييبي به میل اثر (:6جدول)

 تي آزمون
 سطح

 معناداري
 آزمون

t 

 اطمينان با پايين کران

95% 

 انحراف

 معيار
 ميانگين

 فراواني

 کل

000/0 31/67 20/4 57/0 23/4 376 

 Sig= 0/000 t=67/31  

 شزماره  فرضزيۀ  (Sig= 000/0) معناداري سطح و (=31/67t) آمارۀ مقاار به توجه با   

 آزمزون  از (7) جزاول  در بعزاي  مرحلزۀ  در همچنزين  شزود؛ مزي  ياتأي %99 اطمينان با (1)

   است. شاه استفاده عالمت
 

 دوم فرضیۀ عالمت آزمون نتیجۀ (:7جدول)

 ميانه
 سطح

 معناداري

 بيشتر مقادير فراواني

 ميانه از

 مقادير فراواني

 ميانه با برابر

 مقادير فراواني

 رايانه از کمتر

 فراواني

 کل

25/4 000/0 343 11 22 376 

 Sig= 0/000 Med=4/25  

 بزا  (Sig= 000/0) معنزادار   سزطح  و عالمت آزمون از آماه دستبه مقادير به توجه با

 نتيجزۀ  نيا عالمت آزمون کنيممي مالحظه شا. خواها تأييا (2) شمارۀ فرضيۀ %99 اطمينان

 و زاييجرم در واييپربي به ميل بين گيريممي نتيجه لذا دها؛مي قرار تأييا مورد را t آزمون

  دارد. وجود معناداري رابطۀ جوان ايحرفه مجرمين توسط باهکاري در پايااري

 توسزط  باهکزاري  در پايااري بر زاييدرجرم سرکشي به ميل رسامي نظربه (:3) فرضيۀ

 است. تأثيرگذار ايحرفه جوان مجرمين
 از جوان ايحرفه مجرمین توسط هکاريبز در پايداري بر زاييجرم در سرکشي به میل اثر (:8) جدول

 تي آزمون

 سطح

 معناداري
 t آزمون

 با پايين کران

 %95 اطمينان

 انحراف

 معيار

ميانگي

 ن

 فراواني

 کل

000/0 29/54 96/3 56/0 99/3 376 

 Sig= 0/000 t=54/29  
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 (3) شزمارۀ  فرضزيۀ  (Sig= 000/0) معناداري سطح و (=29/54t) آمارۀ مقااربه باتوجه

 عالمزت  آزمزون  از (9) جزاول  در بعزاي  مرحلۀ در همچنين شود؛مي تأييا %99 اطمينان با

   است. شاه استفاده
 سوم فرضیۀ عالمت آزمون نتیجۀ (:9جدول)

 ميانه
 سطح

 معناداري

 بيشتر مقادير فراواني

 ميانه از

 مقادير فراواني

 ميانه با برابر

 مقادير فراواني

 رايانه از کمتر

 فراواني

 کل

99/3 000/0 325 8 44 376 

 Sig= 0/000 Med=3/99  

 بزا  (Sig= 000/0) معنزاداري  سزطح  و عالمزت  آزمون از آماه دستبه مقادير به باتوجه

 نتيجزۀ  نيا عالمت آزمون کنيممي مالحظه شا. خواها تأييا (3) شمارۀ فرضيۀ %99 اطمينان

 و زايزي جرم در سرکشي به ميل بين گيريممي نتيجه لذا دها؛مي قرار تأييا مورد را t آزمون

  دارد. وجود معناداري رابطۀ جوان ايحرفه مجرمين توسط باهکاري در پايااري

 توسزط  باهکزاري  در پايزااري  بزر  تهاجمي بارفتار زاييجرم رسامي نظربه (:4) فرضيه

 است. مؤثر جوان ايحرفه مجرمين
 

 از جوان ايحرفه مجرمین توسط بزهکاري رد پايداري بر تهاجمي رفتار با زاييجرم اثر (:10جدول)

 تي آزمون

 سطح

 معناداري
 آزمون

t 

 با پايين کران

 %95 اطمينان

 انحراف

 معيار
 کل فراواني ميانگين

000/0 10/53 91/3 51/0 74/3 376 

 Sig= 0/000 t=53/10  

 

 (3) شمارۀ فرضيۀ (Sig= 000/0) معناداري سطح و (=29/54t) آمارۀ مقاار  به باتوجه

 عالمزت  آزمزون  از (11) جاول در بعاي مرحلۀ در همچنين شود؛مي تأييا %99 اطمينان با

   است. شاه استفاده
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 چهارم فرضیۀ عالمت آزمون نتیجۀ (:11جدول)

 ميانه
 سطح

 معناداري

 مقادير فراواني

 ميانه از بيشتر

 مقادير فراواني

 ميانه با برابر

 مقادير فراواني

 رايانه از کمتر

 فراواني

 کل

74/3 000/0 316 9 51 376 

 Sig= 0/000 Med=3/74  

 بزا  (Sig= 000/0) معنزاداري  سزطح  و عالمزت  آزمون از آماه دستبه مقادير به توجهبا

 نتيجزۀ  نيا عالمت آزمون کنيممي مالحظه شا. خواها تأييا (4) شمارۀ فرضيۀ %99 اطمينان

 و تهزاجمي  رفتزار  بزا  زايزي جرم بين گيريميم نتيجه لذا دها؛مي قرار تأييا مورد را t آزمون

  دارد. وجود معناداري رابطۀ جوان ايحرفه مجرمين توسط باهکاري در پايااري

 آزمزون  از جزوان  ايحرفزه  مجرمين براي شاناهميت حي  از هافرضيه بنايرتبه جهت

 بزر  هزا هفرضزي  از هريز   بزه  دادن رتبه آزمون اين اساس که شا استفاده فريامن ناپارامتر 

 ميزانگين  کزه  هزايي فرضزيه  لذا است؛ بوده اثرگذار متغيرهاي ميانگين تفاوت محاسبۀ اساس

 نظزر  از و دهنامي اختصا  خودبه نيا باالتري رتبۀ دهنا مي اختصا  خود به را باالتري

   هستنا. باالتري اهميت داراي آنان باهکاري پايااري در جوان ايحرفه مجرمين
  

 فريدمن آزمون از استفاده با امنیت احساس میزان بر مستقل متغیرهاى اثرات وتتفا (:12جدول)

 پژوهش هايگزاره فرضيه شمارۀ
 ميانگين

 هارتبه

 32/2 جوان ايحرفه مجرمين توسط باهکاري در پايااري بر زاييجرم در طلبيهيجان اثر (1) شمارۀ فرضيۀ

 18/2 جوان ايحرفه مجرمين توسط باهکاري در پايااري بر زاييجرم در پرواييبي به ميل اثر (2) شمارۀ فرضيۀ

 51/1 جوان ايحرفه مجرمين متوسط باهکاري در پايااري بر زاييجرم در سرکشي به ميل اثر (3) شمارۀ فرضيۀ

 37/1 جوان ايحرفه مجرمين توسط باهکاري در پايااري بر تهاجمي رفتار با زاييجرم اثر (4) شمارۀ فرضيۀ

 000/0 معناداري: سطح 2 آزادي: درجۀ 812/387 اسکوير: کاي آماره 376 فراواني:

 اثزر  يعني ؛(1) شمارۀ فرضيۀ که است مشخص آماه دستبه ايرتبه ميانگين به توجه با

 باهکزاري  در پايزااري  بزر  را اثرگزذاري  بيشترين 32/2 ميانگين با زاييجرم در طلبيهيجان

 پروايزي بزي  بزه  ميزل  اثزر  يعنزي  (؛2) شمارۀ فرضيۀ و دارد را نجوا ايحرفه مجرمين توسط

 ميزانگين  بزا  زايزي جرم در سرکشي به ميل اثر (3) شمارۀ فرضيۀ  18/2 ميانگين با زاييجرم
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 هزاي رده در 37/1 ميانگين با تهاجمي رفتار با زاييجرم اثر يعني (؛4) شمارۀ فرضيۀ و51/1

   انا.گرفته قرار جوان ايحرفه مجرمين باهکاري در پايااري بر اثرگذاري بعاي
 

 گيرينتيجه

 ابعزاد  سزنجش  بزراي  اعتمزاد   قابزل  و معتبزر  مقياسزي  ارايۀ و تاوين مطالعه  اين از هاف

 ارزيزابي  بزراي  بزود.  رسزانه  از متأثر زاييجرم در جوان ايحرفه مجرمين خطرپذيري مختل 

 گرفزت.  قزرار  متخصصان ارزيابي ردمو و شا تاوين مرتبط و مناسب هايگويه محتوا  روايي

 روايزي  و متخصصان و خبرگان از نظرخواهي تحقي   ادبيات بازبيني طري  از محتوايي  روايي

 مقيزاس  بزراي  کرونبزا   آلفزاي  مياان شا. انجام اکتشافي و تأيياي عامليتحليل کم  با سازه

  93/0 «زايزي جزرم  در طلبزي هيجان» فراسن   93/0 زاييجرم در ايحرفه مجرمين خطرپذيري

 و 91/0 «تهزاجمي  رفتزار  بزا  زايزي جزرم  به گرايش»  88/0 «زاييجرم در پرواييبي به گرايش»

-کزايار  گيرينمونه کفايت آزمون است. شاه محاسبه 91/0 «زاييجرم در سرکشي به گرايش»

 ميزان  موجزود  همبسزتگي  داد نشزان  کزه  بزود  مطلزوب  سطح در و 928/0 با برابر اولکين-مير

 بزود؛  دارمعني آماري نظر از بارتلت کرويت آزمون و است مناسب هاداده تحليل براي هاگويه

 مطالعزه  مورد همبستگي پايۀ بر عامليتحليل اجراي برداري نمونه کفايت بر عالوه ترتيبباين

 بزه  باتوجزه  ؛داشت مطابقت اوليه مفروض الگوي با شاه استخراج عامل4 بود. توجيه قابل نيا

 در طلبزي هيجان» را يکم عامل توانمي اوليه  الگوي با آماه دستهب ساختار تطبي  و نتاي  اين

 و «تهزاجمي  رفتزار  بزا  زايزي جزرم » سوم عامل  «زاييجرم در پرواييبي» دوم عامل  «زاييجرم

 اختيزار  يز   از بزاالتر  ۀويژ مقادير که اصلي عامل4 ناميا. «زاييجرم در سرکشي» چهارم عامل

 کزل  واريانس از %96/18 رفته هم روي و %45/3 ؛ %24/4 ؛ %80/4 ؛ %47/6 ترتيب به اناکرده

 مبنزي  را اکتشزافي  عزاملي تحليل از حاصل نتاي  تأيياي عامليتحليل هاييافته کردنا. تبيين را

 داشزت.  براز  پژوهش هايداده با آماه دستبه مال و کرد تأييا مقياس اين بودن عاملي4 بر

 اکثزر  .انزا همبسزته  يکزايگر  بزا  هزا آن تمامي که کرد مشخص هافراسن  اين مبستگيه تحليل

 از حاصزل  هزاي عامزل  که هستنا 90/0 از باالتر برازناگي هايشاخص ساير به مربو  مقادير

   کننا.مي يياأت را اکتشافي عاملي تحليل
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 يادگيري اتنظري همچون شناسيجرم نظريات با شاه تهيه مقياس در گانه4 هايفراسن 

 نظريزۀ  فوکزو   ميشزيل  قارت نظريۀ و ماريون رسانۀ از تقليا نظريۀ بناورا  آلبرت اجتماعي

 پرخاشزگري  -ناکزامي  ت زوري  هيرشزي   اجتمزاعي  کنترل نظريۀ بنت  جرم ايرسانه بازتاب

 علمزي  مؤيزا  که هاستآن از گرفته الهام و بوده همسو همکارانش و دالرد تهاجمي( )رفتار

   باشا.مي اهآن بودن

 ميزل  زايي جرم از طلبيهيجان که کرد مشخص نيا فرضيات آزمون از برگرفته هاييافته

 بزر  تهزاجمي  رفتزار  بزا  زايزي جرم و زاييجرم در سرکشي به ميل زايي جرم در پرواييبي به

 مياان هرچه دهامي نشان که باشامي اثرگذار ايحرفه جوان مجرمين باهکاري در پايااري

 گريزاي قزانون  و پروايزي بزي  گزرا  خشزونت  هيجاني  محتواي معرض در جوانان گيريقرار

 ايزن  تأييزا  همچنزين  يابا؛مي افاايش نيا آنان باهکاري به تمايل مياان باشا  بيشتر هارسانه

 خسزروي  و قربزاني  و (1396) حسزني  و نيزا عليزوردي  چزون  پيشين هايپژوهش با مقياس

 بزراي  پايزايي  و اعتبزار  کزافي  انزاازۀ بزه  کزه  هسزتنا  ايزي زجرم يعني محور ي  بر (1396)

  دارد. را نوجوان حتي و جوان سني گروه به محاود هايپژوهش

 بزا  زايزي جزرم  بزه  ميل و بيشترين زاييجرم در طلبيهيجان دادنا نشان هايافته همچنين

 در دارد. جزوان  ايحرفزه  مجزرمين  باهکزاري  در پايااري بر را تأثير کمترين تهاجمي رفتار

 کزه  اسزت  عواملي ترينمهم از يکي خواهيهيجان واقع در که گفت توانمي يافته اين تأييا

 صزورت بزه  رسانه از متأثر خواهيهيجان گذارد؛مي اثر پرخطر رفتارهاي به جوانان تمايل بر

 به عالقه است(  غيرممکن کارهاي انجام )منظور شکنيقفل به عالقه پليس  با مبارزۀ به ميل

 از طلبزي لذت دياگان باه در دلهره و ترس ايجاد به عالقه سرشناس  افراد تحقير و تخريب

 و احمزاي  هزاي يافتزه  بزا  همسزو  کزه  اسزت  تعريز   قابل هنجارشکني به عالقه زايي جرم

 گويزاي  هزا آن هزاي پزژوهش  نتزاي   که (1390) همکاران و آقاجانبگلو و (1396) همکاران

 هيجزاني  رفتارهزاي  يزادگيري  و هارسانه از استفاده بين ناداريمع و مستقيم قوي  همبستگي

   باشا.مي است باهکاري به هاآن تمايل و جوانان
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 بزر  را تزأثير  کمتزرين  تهزاجمي  رفتزار  با زاييجرم به ميل که پژوهش يافتۀ اين همچنين

 چزون  قبلزي  هزاي پزژوهش  نتزاي   بزا  دارد؛ جزوان  ايحرفزه  مجرمين باهکاري در پايااري

 اجتمزاعي  مصزرف  پزژوهش  ايزن  نتزاي   مطزاب   کزه  چزرا  دارد مطابقزت  (2015) وسنفرگ

 همچنزين  کنزا؛ نمزي  بينزي پزيش  را اجتمزاعي  هايخشونت افاايش آمياخشونت هايرسانه

 هزا آن انزا؛ يافتزه  دسزت  نتيجزه بزاين  خزويش  پژوهش در نيا (2017) همکارانش و دليسي

 امزا  اسزت؛  همبسزته  پرخاشزگري  بزا  وييويزائ  هايبازي خشونت که انارسياه نتيجهباين

   است. نامعلوم زيادي حا تا نوجوانان اجتماعي ضا رفتارهاي با آن ارتبا 

 مجزرمين  زايزي جزرم  در خطرپزذيري  شزگرف  تزأثير  و حاضزر  پژوهش يافتۀ به توجه با

 را کيفريعاالت نظام سريع اقاام لاوم توانمي باهکاري در آنان پايااري در جوان ايحرفه

 خصزو   در جزوان  مجرمزان  دادرسزي  بزر  حزاکم  قضزايي  رويۀ به مربو  خالء رفع ايبر

 اول رتبززۀ احززراز بززه نظززر نمززود؛ پيشززنهاد جززامع فراينززاي در شخصززيت پرونززاۀ تشززکيل

 شزناختي روان هزاي مااخله و آموزشي خامات که شودمي پيشنهاد زاييجرم در طلبيهيجان

 پرخطزر  رفتارهزاي  از پيشزگيري  بزراي  زايزي جزرم  معزا  جوانزان  مخصوصزاا  جوانزان  براي

 و زنزاگي  هزاي مهارت محور حول مشاوره و شناختيروان جلسات همچنين و طلبهيجان

 منفزي  هيجانات بروز از بازداري و کنترل چگونگي و جواني دورۀ هيجانات با بيشتر آشنايي

 هزاي شزيوه  از يکزي  عنزوان بزه  ترميمزي  عاالت اينکه به نظر همچنين گردد؛ ارايه جامعه در

 معايب به شان دچار و افراطي و ثمربي کيفري تحمل از را باهکار کيفرزدايي  و قضازدايي

 جزرم  تکزرار  از فايزاه بزي  کيفرهزاي  اعمزال  از جلزوگيري  بزا  نزوعي به و دهامي نجات آن

 گزري  ميزانجي  همچزون  ترميمزي  عاالت دستاوردهاي از شودمي پيشنهاد کنا؛مي پيشگيري

 شود استفاده باهکار جوانان محاکمۀ فراينا در تعقيب ترك و تعوي  علي  ت قرارهاي صاور

 گردد. پرهيا هارسانه در منفي زايهيجان هايبرنامه پخش از و
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 ومآخذ منابع فهرست

 فارسي منابع الف.

  و زايززيجززرم در آن نقززش و ارتباطززات عصززر در ملززي رسززانۀ (  جايگززاه1392) رؤيززا آسززيايي 

 انتشارات مياان.: تهران دوم  کتاب جنايي  علوم المعارفهزدايي؛ دايرجرم

 ( ؛ بررسي1390آقاجانبگلو  سوسن؛ انعامي  شهره؛ علوي  حميرا) ارتکاب و خواهيهيجان رابطۀ 

 بوشزهر(  فصزلنامۀ   اسزتان  تربيزت  و اصزالح  کزانون  :مطالعزه  مزورد )باهکزار   نوجوانزان  جرم به

 .162-145  1390تابستان  5   2بوشهر  دورۀ  انتظامي دانش تخصصيعلمي

 در يپرخاشزگر -يناکزام  يت زور  يشزناخت جرم لي(  تحل1397وان )يکي  ا؛ مالنوروزيمجيي  آقا 

 .151-166  1397  زمستان 26 ي  ورزش يروانشناس تماشاگران فوتبال  مطالعات خشونت

 ۀرابط ۀمطالع(  1396شوازي  محماتقي؛ يادگاري  رامين؛ کرمي  فرشاد ) احماي  حبيب؛ عباسي 

)مقطع متوسزطه   آموزهاي مارن و تمايل به باهکاري در بين نوجوانان دانشبين استفاده از رسانه

 .70-53  صص1396  زمستان4شماره  6(  دورۀ شهر بست 

 ( بررسي1394احماي  حبيب؛ معيني  مهاي  ) پرخطزر  رفتارهزاي  و اجتماعي هايمهارت رابطۀ 

  1شزمارۀ    4هاي راهبردي مسائل اجتماعي ايران؛ دورۀ   پژوهششيراز( موردي جوانان )مطالعۀ

 .1 -24صص

 ( 1392بياباني  غالمحسين ) جرم  فصزلنامۀ وسزايل ارتبزا  جمعزي      از پيشگيري در رسانه نقش

 .33-42  صص1392  پاييا3    24)رسانه(؛ دورۀ 

 ( برگزرد   2011جارويس  مت  ) ان نزورعلي  (  روانشناسي ورز  )مرجزع در روانشناسزي ورز

 ونا  تهران: انتشارات دستان.خواجه

  توسلي  افسانه ترجمۀ ورز   در انتقادي شناختيجامعه هاي  نظريه(1391)ريچارد  جيوليونوتي 

 علم. نشر :تهران

  بهرامزي    ؛زاده  شادي؛ محماي  مهسا؛ پورمحماي  پريا؛ مزاملي  يعقزوب  حاتمي  شکوفه؛ نقا

رپذيري و عوامل مزرتبط بزا آن در نوجوانزان پسزر شهرسزتان      بررسي مياان خط  (1394) نصرت

تحقيقات دانشجويي   ۀشناسي کودك و نوجوان  کميتسراسري روان ۀکنگر  1394دزفول در سال 

 .دانشگاه علوم پاشکي دزفول  دزفول  ايران

 ( تأثير1394رجبي  سوران  ) اناسزت  در اجتماعي هايآسيب به جوانان نگر  بر هارسانه دوگانۀ 

 .1-31  27   14جوانان  دورۀ  و ورز  راهبردي بوشهر  مطالعات
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 ( بررسي نقش رسانه1397رزمان  علي  )يزار   قزانون  حقوقيعلمي ها در ارتکاب جرايم  فصلنامۀ

 .119-138  1397بهار اول  دورۀ

 ي هاتاوين و بررسي ويژگي  (1390) حياري  محمود ؛احماآبادي  زهره ؛محماي  دکترعليزاده

روانپاشزکي و روانشناسزي بزاليني ايزران       ۀمجلز   سنجي مقياس خطرپذيري جوانان ايرانزي روان

 .1390  پاييا 3    17س

 ( روانشناسي ترافي   چ دوم  تهران: دانشگاه علوم انتظامي.1394سوري  احما  ) 

 تهزران:   چ اول خطرپزذيري در نوجوانزان    (1399) جعفزري  سزياه شزهربانو    ؛شوبکالئي  زهرا 

 .انتشارات گنجور

 ( رفتارهاي1396قرباني  عليرضا و خسروي  مصطفي  ) هزاي شزبکه  در عضزويت  پيامزا  پرخطر 

 مسزائل  کاووس(  نشزريۀ بررسزي   گنبا مرکا نور پيام دانشگاه مطالعه: دانشجويان مورد)مجازي 

 .169-149  1396زمستان  2   8دورۀ  ايران  اجتماعي

 هاي جمعزي در  (  بررسي نقش رسانه1392محماي  عاطفه )زاده  محما؛ سعادتي  موسي؛ عباس

 دانزش  بروز پرخاشگري )مطالعۀ موردي تماشاگران تيم فوتبزال تراکتورسزازي تبريزا(  فصزلنامۀ    

 .1-17  1392بهار اول     4س شرقي آذربايجان انتظامي

 و امريکا  چ شناسي تطبيقي پايااري در باهکاري در حقو  ايران (  جرم1390زاده  شادي )عظيم

 اول  تهران: نشر جاودانه. 

 نگزر؛  آيناه باهکاري مقياس پايايي و اعتبار (  بررسي1396حسني  محمارضا ) اکبر؛ نيا عليوردي

 .96-73  1396  پاييا3   6ايران  دورۀ  اجتماعي مسائل راهبردي هايپژوهش فصلنامۀ

 ( 1394لياکوك )  تهزران:    چ سزوم  نزژاد ايران هايم مرد  ترجمۀ و زن مايران رهبري هايسب

 مايران. نشر

 ( بررسي عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم در بين مجرمزان  1393مااح  مجيا؛ خيرخواهان  ابراهيم  )

 .9-26  1393  زمستان4   9هاي اطالعاتي و جنايي؛ سسرقت و موادمخار  فصلنامۀ پژوهش

 (  بررسي1395ميرفردي  اصغر؛ فرجي  فرو  ) مياان با آن رابطۀ و گريايقانون به گرايش مياان 

  2   27کاربردي  س شناسيياسوج  جامعه شهر در کنترل اجتماعي مياان و اجتماعي مشارکت

 .93-110  1395تابستان

 ( پزيش 1395مهرابي  حسينعلي؛ محمودي  فهيمه؛ مولوي  حسين  ) رفتارهزاي  بزه  گزرايش  بينزي 

دختزر    دانشزجويان  در هزا رسانه محيط و آلودگي خواهي هيجان ديني  براساس باورهاي پرخطر

 .4-14  1395تابستان  2   17کاربردي  س شناسيروان در پژوهش و دانش
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 رفتارهاي و تصويري هاي(  رسانه1395جناابي  ربابه )نژاد  مريم؛ قائميزاده  شراره؛ قاضيمهاي 

-67  1395بهار  6  نواده خا و زنان اجتماعي-انتظامي هاينوجوانان  پژوهش در آميانتخشو

85. 

 ( 1397نجفي ابرناآبادي  علي حسين؛ بيگي  هاشم  )چ اول  تهزران: گزن    شناسيجرم ۀدانشنام  

 دانش.

 بزين  در پرخطزر  رفتارهزاي  بزه  گزرايش  هزاي (  زمينزه 1399نژاد  محما )نيازي  محسن؛ سليمان 

  1399  تابسزتان 16   4س اجتمزاعي   مزادکاري  نامزۀ کاشان  پژوهش شهر جوانان و نوجوانان

203-169. 

 ( ؛ رابطۀ1396نيکخو  محمارضا) آن جرم نوع و محکوميت تعااد با زن مجرمان خواهيهيجان-

 .51-61  40   10باليني  دورۀ روانشناسي در رفتار و ها؛ نشريۀ انايشه

 (  1394)آباديان  فرشزيا؛ سزليماني  عاطفزه؛ عليخزاني  آرزو       حانيه؛ برزگر  اکرم؛ عوضينوراله

 در يشز يآما و يعملکزرد  يکردهاي  رويتلف بر اساس س (ي)ريري خطرپذ يابيارز يالگو ارايۀ

 .47-56  1394  بهار و تابستان 7ي  دوفصلنامۀ مايريت بحران   اتيح يهارساختيز
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