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 چکیده
تواند مشکالت جدي براي نوجوانان، خانواده و اجتماع ایجاد نمایـد کـه عوامـل    است که میبزهکاري یکی از مشکالت دوره نوجوانی 

هاي زیستی، شخصیتی و بهره هوشی نوجوانان بزهکار حاضر به منظور بررسی وضعیت ویژگی پژوهش متعددي در بروز آن دخالت داند.
نوجوانـان بزهکـار کـانون اصـالح و تربیـت اسـتان سیسـتان و        نفـر از   86استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. در این پژوهش 

هاي زیستی، پرسشنامه شخصیتی آیزنک نوجوانان، مقیاس گیري در دسترس انتخاب شدند و چک لیست ویژگیبلوچستان به روش نمونه
باشـد. بـر اسـاس    یلی میهوشی وکسلر کودکان و بزرگساالن در مورد آنان اجرا و تکمیل شد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع تحل

هـاي   ها در حدطبیعی جامعه بودند، در مورد ویژگـی هاي معلولیت هاي بدنی، بیمارينتایج بدست آمده، نوجوانان بزهکار از نظر ویژگی
تعدادي نیازمند توجه و درمـان بودنـد. همچنـین میـانگین ضـرایب هوشـی        یشیپر روانشخصیتی، از نظر برونگرایی، روان رنجوري و 

از بزهکاري  یشگیريپ هاي مناسب جهتریزي برنامهشود که ها، مشخص میباشد. با شناسایی علمی این ویژگیمی 79وانان بزهکار نوج
 موارد قابل توجه است. از هاي آموزشی و هدایت شغلی و تحصیلی آناننوجوانان بزهکار در زمینه تدوین برنامه يبازپرورو 

 هاي شخصیتی، بهره هوشی، نوجوانان بزهکار، سیستان و بلوچستان.، ویژگیهاي زیستیویژگی :واژگان کلیدي
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 مقدمه
اي از رفتارهـا اشـاره دارد کـه    شود و رفتارهاي بزهکارانه به مجموعهاي قانونی تعریف می یدهپدبزهکاري به عنوان 

کلـی،   طـور  به). 2003، ٢نرساند (ورمیرو هنجارها است و به جامعه و دیگران آسیب می شده وضعبرخالف قوانین 
ي بـه عنـوان رفتـار    افـروز  آتـش گري و اعمالی مانند قتل، دزدي، نزاع، تخریب، کالهبرداري، تجاوز، غارت، وحشی

در ادوار  ).1391شوند و تقریباً تمامی جوامع در تعریف آن اتفاق نظر دارند. (نـواح و کوهپـایی،   بزهکارانه تلقی می
پیچی نموده یا مرتکـب جـرم مـی   اي از رعایت آداب و رسوم و اجراي قانون سرعدهمختلف زندگی بشر، با اینکه 

اما بزهکاري از مسائل حاد اجتماعی نبوده است. در قرن معاصر ازدیاد بزهکاري مخصوصـاً ارتکـاب جـرایم     شدند،
 ). 1390دقی،یداً نگران ساخته است (صاشدتوأم با خشونت یکی از معضالت اجتماعی محسوب و افکار عمومی را 

بر میزان جرایم در سطح جهان  ٪5متوسط  طور بهسالیانه  2009 تا 2000هاي طبق گزارش سازمان ملل در طی سال
، جرایم علیه اموال کـه  ٪9که بیش از میزان رشد جمعیت است. جرایم بر علیه اشخاص توام با خشونت  شده افزوده

جرایم مذکور را اطفال و نوجوانان کمتـر از   ٪70% تا 60یافته که  یشافزا ٪ 30دهد، جرایم را تشکیل می ٪7معموالً 
 ). 2009سازمان ملل متحد،  منتشرشدهاند. (گزارش سال مرتکب شده 18

با بلوغ آغاز  معموالًشود. قدم گذاردن به این دوره دوران نوجوانی از ادوار پراهمیت فرآیند رشد آدمی محسوب می
و میـل بـه آزادي و اسـتقالل، از     جنسی، تثبیت و تحکیم عالئق و منافع شغلی و اجتماعیشود. شکوفایی غریزه می

ي جدیـدي را  هـا  خواستههاي مهم این دوره است. تغییر و تحول جسمی، روانی و شخصیتی در این دوران، ویژگی
ـ   سازد. از یک سو فشار غرایز، نیازها و میل به تبعیت از ارزشمطرح می ین پذیرفتـه شـدن و   هـاي نوجـوانی، همچن

ریزي زندگی مستقل و از طرف دیگر فقـدان  هاي گروهی میل به ابراز وجود، پیهاي هم سال، فشارجذب در گروه
تجربگی و عدم شناخت کافی،  یبها و نظرات و نیز ها، ارزشامکانات، روابط نامناسب عاطفی، عدم توجه به خواسته

کفایتی به بـار مـی   یبپوچی، و  ثمري، یبدهد و عوارضی چون قرار میاو را در یک بحران فکري و آشفتگی روانی 
). نوجوانان بزهکـار  1387(رفیع پور،  .آورد یم به وجود آورد، در نتیجه زمینه گرایش به بزهکاري را براي نوجوانان

از مواد،  تفادهسوءاس؛ نظیر سرقت، باشدمی یک اصطالح قانونی براي توصیف رفتارهایی که تخطی از قانون در واقع
 ).2005 ،٣شوند (کازدیناین اعمال توسط نوجوانان قبل از اینکه به سن قانونی برسند مرتکب می .گريتخریب
تردید موضوع بزهکاري کودکان و نوجوانان از جمله مسائل بغرنج اجتماعی اسـت کـه افکـار عمـومی را      یبامروزه 

رغم بهبود وضع زندگی به لحاظ رشد  یعلیابد، گسترش بیشتري می روز روزبهشدیداً به خود مشغول داشته است و 
ی، آمار و جرایم ارتکابی شناخت روانو تحوالت فرهنگی و اجتماعی و توسعه و گسترش مراکز و مؤسسات خدمات 

                                                   
٢. Vermeiren 
٣. Kazdin 
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ز ). ا1386به نقل از رضـایی و همکـاران،    ،2006، ٥، وان و گریم٤کودکان و نوجوانان افسار گسیخته است (استفانی
ی مجازات و سرکوبی مجرمان عملی ناشایست است و به دالیل آماري، کیفرهـاي سـنگین   شناس جرمنظر دانشمندان 

هر فردي که دست بـه  ند معتقد شناسان جرماي نبوده است که بتواند جرم را نابود سازد. نیز طریقه صحیح و مدبرانه
(مظلومان،  شده استاز مرز سالمت گذشته و بزهکار  گوناگون يفشارها تأثیر تحت زندهاي اجتماعی میناهنجاري

 چنین اعتقادي بود که هر بزهکار از جهات و ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. زمینه  ).1356

تـر و متناسـب از زمـان و    هاي دقیقیزان کمک نماید تا برنامهر برنامهتواند به شناخت علل بزه و رفتار بزهکارانه می
توان بـه عوامـل   ص طراحی نمایند و به مرحلۀ اجرا درآورند. از متغیرهاي مؤثر در گرایش به بزهکاري میمکان خا

. در مواردي که عوامل زیستی بیشـترین  کرد اشارههاي ذهنی یا هوش پایین  یماندگ عقبزیستی، عوامل شخصیتی و 
هاي جسمی خود رنج مـی اعضاء و دستگاهدرونی یا نقص فعالیت غدد دخالت را دارند فرد از اختالالت هورمونی 

). از طرفـی  1384(احمدي، پردازد که مغایر با قرارداد یا قوانین اجتماعی استبرد و براي تسکین خود به اعمالی می
ی، مانند، فروید با رویکردي روانکاوانه بین نـوع شخصـیت افـراد و رفتـار     شناخت روانپردازان حوزه  یهنظربرخی از 

ی ذهنی یا هوش پایین برخی از افراد نیز به دلیـل  ماندگ عقب). 1370اند (صفوي، مستقیم ایجاد نموده انحرافی رابطه
تـري کـه گرداننـده    پیرو را بـراي افـراد بـاهوش    نقش آورده است که به وجوداین زمینه را اینکه نیاز به تأیید دارند 

 نماینـد استدالل منطقی از دسـتورات آنهـا تبعیـت    باندهاي مجرمانه هستند بازي کنند و به دلیل هوش پایین و عدم 
یین و میزان باالي اقـدام  پا). امروزه بسیاري از مطالعات تجربی بر این باورند که میان بهره هوشی 1390(صفاري نیا،

 به بزهکاري همبستگی مداوم و پایداري وجود دارد. 
کودکان و نوجوانان داراي اختالل سلوك ) در مطالعه خود در خصوص بررسی کارکردهاي شناختی 1999( 6هوگان

یین تري نسبت بـه  پاي نشان داد که افراد داراي اختالل سلوك با رفتار بزهکارانه ضریب هوشی ا مقابلهو تضادوري 
هـاي پـردازش اطالعـات اجتمـاعی و     ) به بررسی شیوه2005( ٧و همکاران همسن و ساالن بهنجارشان دارند. ناس

بزهکار مشـکالت رفتـاري بیرونـی و     در نوجوانانهوش در نوجوانان عادي و بزهکار پرداختند. آنها نشان دادند که 
 در گـروه پرخاشگري بیشتري نسبت به نوجوانان عادي با سطح هوشی باالتر وجود دارد، اما این رفتارهاي واکنشی 

) در 2008( ٨تـر بیشـتر نیسـت. مسـچی، بردلـی و مـورگن      عادي با سطح هوشی پـایین نوجوانان  از گروهبزهکاران 
پژوهشی که به بررسی عوامل فیزیولوژیکی و بیولوژیکی بزهکاري پرداخت نشان دادند که ذهـن مجـرم و بزهکـار    

پـژوهش   گـردد. نتـایج  تحت ترکیب خاص بیولوژیکی قرار دارد که منجر به رفتارهاي بزهکارانه در ایـن افـراد مـی   
معنـاداري روان رنجـورتر از پسـران     طـور  بـه ) گویاي آن است که پسران نوجوان بزهکار 1389احمدي و کونانی، (
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هاي هیجـان   یژگیوبررسی و مقایسه  باهدف)، در پژوهشی 1382حسینی و همکاران (. اند بودهنوجوان غیر بزهکار 
نشان دادند که میزان هیجان خواهی نوجوانان بزهکار  یی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عاديگرا برونخواهی، 

یی نوجوانـان بزهکـار بیشـتر از نوجوانـان     گرا برونبیشتر از نوجوانان عادي است و این تفاوت معنادار است. میزان 
عادي است و این تفاوت نیز معنادار است. میزان خشم نوجوانان بزهکـار بیشـتر از نوجوانـان عـادي اسـت و ایـن       

م معنادار است. بین میزان هیجان خواهی بزهکاران نوجوان و خشم آنان رابطـه وجـود دارد و ایـن رابطـه     تفاوت ه
هاي خانوادگی، اجتمـاعی و شخصـی   یر ویژگیتأث) در پژوهشی به بررسی 1386رضایی و همکاران (معنادار است. 

از ترتیـب تولـد و فصـل تولـد، توانـایی       در بزهکاري پرداختند. نتایج نشان داد که نوجوانان عادي و بزهکار به غیر
هاي مـرتبط بـا ابعـاد خـانوادگی، اجتمـاعی و      برقراري ارتباطات اجتماعی و میزان تحصیالت مادر در سایر ویژگی

  دهند.شخصی شناختی تفاوت معناداري با یکدیگر نشان می
رتبه پـنجم را   1388-91ي ها سال استان سیستان و بلوچستان از نظر فراوانی وقوع جرم در میان شهرهاي کشور در

طلبـد کـه    یمبه خود اختصاص داده است که این خود نیز جاي تأمل دارد. لذا با توجه به اهمیت موضوع بزهکاري 
با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و اجتماعی و اقتصادي و بـه لحـاظ   که این مهم در استان سیستان و بلوچستان 

جنایت است مورد بررسی قرار گیرد.  واکنش جغرافیایی در پهنه سرزمینی از جرم مکانی داراي الگوي خاصی از پر
به هاي جوي، فقر پوشش گیاهی و باال بودن درجه حرارت و تبخیر زیاد یل کم و نامنظم بودن بارشبه دلاین استان 

هـاي  که کاهش فعالیـت توان انتظار داشت شود که به طبع میهاي کشور قلمداد میترین استانیکی از خشک عنوان
سـاز   ینـه زمکشاورزي و دامداري معضل بیکاري را دامن زده و موجب گرایش ساکنین محلی بـه مشـاغل کـاذب و    

بزهکاري گردد. از طرفی فقدان یا کمبود مراکز صنعتی، تأسیسات آموزشی، بهداشتی، رفاهی، تفریحی و فضاي سبز 
ود به نسبت جمعیت انسانی مشکالت زیادي از قبیل فقـر و  هاي موجدر سطح محصوالت و توزیع نامناسب حداقل

مرزي بودن عدم تطابق رشد جمعیت و رشد اقتصادي به دنبال داشته است.  به علتعدم تحقق عدالت اجتماعی را 
 را هاي قاچاق مواد مخدر و اشتغال به کارهاي کاذب و عوامل مهم دیگر از این دست اهمیت موضـوع منطقه، زمینه

 -هـاي زیسـتی  توجه به اهمیت موضوع، هدف از این پژوهش بررسی تحلیلی ویژگیبا  لذا سازد.خص میبیشتر مش
 باشد.سیستان و بلوچستان می در استانظرفیت هوشی، نوجوانان بزهکار  –شخصیتی 

 روش
بزهکـار اسـتان   . جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه نوجوانان باشد یمروش تحقیق حاضر، توصیفی از نوع تحلیلی 

باشد. نمونه آماري شامل نوجوانان سیستان بلوچستان ورودي کانون اصالح و تربیت استان سیستان و بلوچستان می
. در ایـن  انـد  شـده  انتخابگیري در دسترس نفر که از طریق روش نمونه 86بزهکار کانون اصالح و تربیت به تعداد 
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، شخصیتی و ضریب هوشی بـه عنـوان متغیـر    هاي زیستیل و ویژگیپژوهش نوجوانان بزهکار به عنوان متغیر مستق
 . اند قرارگرفتهوابسته مورد بررسی 

 اطالعات  آوري جمعابزار و روش 
هاي زیستی نوجوانـان بزهکـار اسـتفاده شـده اسـت.      براي گردآوري اطالعات از چک لیست محقق ساخته ویژگی

هوشی نیز از پرسشنامه شخصیتی آیزنک نوجوانان و آزمون آوري اطالعات شخصیتی و ظرفیت همچنین براي جمع
 هوشی وکسلر استفاده شده است.

 پرسشنامه شخصیتی آیزنک نوجوانان  -
سـال را در چهـار بعـد دروغ سـنجی،      18تـا   12سؤالی شخصـیت نوجوانـان دختـر و پسـر سـنین       90این آزمون 

دهد. آیزنک این چهار بعد پرسشنامه خـود  یابی قرار میگرایی را مورد ارز یشیپر روان، روان رنجوري و ییگرا برون
هـاي  هاي این پرسشنامه که نسـبت بـه سـایر پرسشـنامه    را با روش تحلیل عاملی کشف کرد. از سوي دیگر ویژگی

-هاي کودکان، نوجوانان و بزرگساالن در همه سنین را انجام میشخصیت برتري دارد، سنجش شخصیت را در گروه

اینکه این آزمون براي نهادهـاي   تر مهمامه از اعتبار باالیی در چهار بعد شخصیت برخوردار است و پرسشن ین، ادهد
-هاي مشاوره و سازمان بهزیستی و سازمان زنـدان هسته یژهو بهوزارت آموزش و پرورش خصوصاً نهاد امور تربیتی 

زسـازي تربیـت نقـش داشـته باشـد      اي و هر نهاد دیگري کـه بـه شـکلی در تربیـت و با    ها، مراکز خدمات مشاوره
هـاي مختلفـی   رفتـار در زمینـه   بینـی  پـیش توان براي شخصیتی آیزنک می شناسی یپتو کاربرد دارد. از  استفاده قابل

هاي متناسـب بـا   و به تعداد پاسخ گذاشتهرا بر روي پاسخنامه آزمودنی  Eاستفاده کرد. در این آزمون ابتدا فرم کلید 
و حاصـل در جایگـاه مربوطـه در پاسـخنامه      جمـع شـده   بـاهم و نمرات وي را  شود میبه او یک نمره داده  Eفرم 

). در 1370 ،(براهنی و همکاران شود یم . سپس همین کار براي فرم کلیدهاي بعدي انجامگردد یم آزمودنی یادداشت
) در مـورد شـماري از دختـران و    1372هباز، . به نقل از پور ش1370-72ایران این پرسشنامه را براهنی و همکاران (

و  70/0، 72/0، 82/0هاي چهارگانه باال بـه ترتیـب   ساله هنجاریابی کرده است. قابلیت اعتماد مقیاس 12-18پسران 
 ).  1378گزارش شده است (محمدیان،  82/0
 مقیاس هوشی وکسلر کودکان و بزرگساالن  -

 9نشده هوش وکسلر کودکا یدنظرتجدالف) مقیاس 
خرده آزمـون تشـکیل شـده اسـت. مقیـاس       12مقیاس هوش وکسلر کودکان از دو مقیاس هوش کالمی و عملی با 

ها، خزانه لغات و حافظـه  هاي اطالعات عمومی، درك و فهم، محاسبات، شباهتکالمی کودکان شامل خرده آزمون
هـا،  ، تنظیم تصاویر، طراحی با مکعـب هاي تکمیل تصاویرباشد و مقیاس عملی کودکان شامل خرده آزموناعداد می

هـاي حافظـه عـددي و    باشد. در مقیاس هوش وکسلر کودکان، خـرده آزمـون  و مازها می یرمزگردانالحاق قطعات، 
                                                   
٩. Revised wecsler intelligence scalses children  
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تواند آنها هاي تکمیلی به حساب آمده است. اگر آزماینده وقت کافی در اختیار داشته باشد میمازها به عنوان آزمون
تواند آنها را به عنوان یک آزمون جانشین مـورد  به نتیجه یک آزمون بنا به عللی اعتماد نکند، میرا اضافه کند یا اگر 

شوند. مقیاس اجرا می دیده یمتعلمتخصص و  کننده یشآزماها به صورت فردي و توسط استفاده قرار دهد. این آزمون
هـاي  هـاي آسـان و پـس از آن سـؤال    سـؤال شوند، که ابتدا خرده آزمـون  پی در پی اجرا می طور بهکالمی و عملی 

هـاي  هاي هنجار، نمرهها، با مراجعه به جدولهاي خام همه خرده آزمونگردند. پس از تعیین نمرهدشوارتر اجرا می
هاي مختلف وکسلر سه نوع هوشبهر کالمی، عملـی و کلـی   شوند. با اجراي آزمونهاي معیار تبدیل میخام به نمره

اي کالمی و هوشبهر عملی توانـایی آزمـودنی را در امـور    ه هر کالمی توانایی فرد را در مهارت. هوشبآید یمبدست 
 . کند یمدهد. هوشبهر کلی، توانایی هاي کلی فرد را مشخص هاي عملی نشان می عینی و محسوس و فعالیت

کنـد.   گیري مـی اندازهروز را  30ماه و  11سال و  16سال تا  6، هوش کودکان سنین 5مقیاس هوش کودکان وکسلر 
هاي فرعی و هوش بهرهاي کالمی، عملـی و کلـی    پایایی این آزمون با روش دو نیمه کردن و بازآزمایی براي آزمون

محاسبه شده است. میانگین ضرایب پایایی دو نیمه کردن به روش زوج و فرد براي هوش بهرهاي کالمی، عملـی و  
تـا   5/14و  5/11تـا   5/10، 5/7تا  5/6ریب بازآزمایی سه گروه سنی (بوده و ض 96/0و  90/0، 94/0کلی به ترتیب 

گزارش شد. روایی این آزمون از طریق همبستگی با آزمـون اسـتنفورد ـ بینـه      95/0و  90/0، 90/0) به ترتیب 5/15
ادي و با آزمون هاي مالکی مناسب از جمله آزمون پیشرفت تحصیلی پی ب 66/0با آزمون گروهی هوش  78/0برابر 
 ). 1384گزارش شد (کرمی و همکاران،  39/0کالسی  يها نمرهو با  71/0کالج 

 10شده هوش وکسلر براي بزرگساالن یدنظرتجدب) مقیاس 
 6خرده آزمـون کـه    11کند. این مقیاس از گیري میسال به باال را اندازه 75تا  16این مقیاس هوش افراد سنین بین 

هوش کالمی از اطالعات  یاسمق دهند.یا عملی تشکیل می یرکالمیغتاي دیگر را مقیاس  5تاي آن مقیاس کالمی و 
ها تشکیل شده است. وکسلر گزارش داد که عمومی، فراخناي ارقام، گنجینه لغات، محاسبات، درك و فهم و شباهت

اسـت.   93/0و بـراي مقیـاس عملـی     97/0، مقیاس کالمـی  97/0براي هوش بهر مقیاس کلی  اعتبار دو نیمه آزمون
)، 1988انـد. سـتلر (  شده کامالً بـاال بـوده   یدنظرتجدروایی آزمون با روش همبستگی بین دو آزمون فرم قبلی و فرم 

و  94/0هر مقیاس کالمـی  شده وکسلر بزرگساالن در مورد هوشب یدنظرتجدهاي بین فرم قبلی و فرم میانه همبستگی
 ). 1386، ترجمه شریفی و نیکخو، 2003بوده است. (به نقل از مارنات،  86/0عملی 

هاي توصیفی جهت توصیف و تحلیـل متغیرهـاي   هاي بدست آمده از شاخصدر این پژوهش به منظور تحلیل داده
ن راستا از جـداول آمـار توصـیفی    و در ای شده استفاده spssهوشی در محیط  یب، ضرهاي زیستی، شخصیتیویژگی

 . توزیع فراوانی و درصد استفاده گردید

                                                   
١٠. Revised wecsler intelligence scales adult  



  7  ... ویژگی هاي زیستی، شخصیتی و بهره هوشی در نوجوانانبررسی 

 ها یافته
ي آمـار توصـیفی   هـا  روشهـاي زیسـتی، شخصـیتی و بهـره هوشـی از      جهت توصیف و بررسی تحلیلی ویژگی

 ود. ش که نتایج آن در ادامه ارائه می شده استفاده(میانگین، انحراف استاندارد، جداول فراوانی، درصد، ...) 

 وضعیت زیستی نوجوانان بزهکار استان سیستان و بلوچستان چگونه است؟  

 
 و بلوچستانهاي زیستی در نوجوانان بزهکار استان سیستان . توزیع فراوانی متغیرهاي مرتبط با ویژگی1جدول 

 درصد فراوانی سطوح ویژگی زیستی ویژگی زیستی

 قد
 

 

 5/3 3 50/1زیر 
60/1-50/1 20 3/23 
70/1/60/1 31 36 
80/1-70/1 24 9/27 

 3/9 8 80/1باالي 

 وزن
 

50 6 7 
60-50 46 5/53 
70-60 29 7/33 
80-70 3 5/3 

 3/2 2 80باالي 

 رضایت از ظاهر
 3/73 63 بلی
 7/26 23 خیر

 ضعف بینایی
 3/16 14 بلی
 7/83 72 خیر

 ضعف شنوایی
 1/15 13 بلی
 9/84 73 خیر

 معلولیتنوع 
 8/12 11 بلی
 2/87 75 خیر

 قسمت معلول
 2/1 1 دست

 8/5 5 پا
 7/4 4 عضو دیگر

 درد
 5/46 40 بلی
 5/53 46 خیر

 ناحیه درد

 8/5 5 سر
 3/9 8 پا

 7 6 دست
 1/15 13 شکم
 3/9 8 قلب

 بیماري
 9/27 24 دارد
 1/72 62 ندارد
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دهـد کـه در متغیـر    هاي زیستی نوجوانان بزهکـار نشـان مـی   با ویژگیهاي مرتبط نتایج جدول توزیع فراوانی
نفر معادل  31، به عبارتی 70/1تا  60/1زیستی قد در بین نوجوانان بزهکار بیشترین فراوانی مرتبط است با قد بین 

انـد  داشته 50/1نفر قد زیر  3اند در این متغیر تنها بوده 70/1 و 60/1از نوجوانان بزهکار داراي قد بین  درصد 36
درصـد داراي وزن   5/53نفر از افراد نمونه یعنی حـدود   46 .اندشدهدرصد افراد نمونه را شامل  5/3که این تعداد 

باشد. کمترین فراوانـی متغیـر وزن   اند که داراي بیشترین فراوانی در متغیر زیستی وزن میکیلو بوده 60تا  50بین 
 3/73باشـد. از نظـر سـایر متغیرهـاي زیسـتی در      درصد مـی  3/2و فراوانی  2ا کیلو ب 80نیز مربوط به وزن باالي 

درصد از نوجوانـان   3/16درصد از نوجوانان بزهکار مشکالت در ظاهر گزارش شده است این در حالی است که 
به ت نیز باشند. از نظر معلولیدرصد نیز داراي مشکالت شنوایی می 1/15اند و بزهکار داراي مشکالت بینایی بوده

درصد نوجوانان بزهکار گزارش معلولیت شده است کـه ایـن معلولیـت در     8/12یک متغیر زیستی تنها در  عنوان
درصـد از نوجوانـان    5/46باشد در هنگام اجراي ایـن مطالعـه   درصد داراي بیشترین فراوانی می 8/5قسمت پا با 

درصد در ناحیه شکمی گـزارش   1/15احساس درد با اند که بیشترین فراوانی بزهکار احساس درد را تجربه کرده
 اسـت  یدر حـال این  اند شده گزارشدرصد از نوجوانان بزهکار بیمار  9/27 بیماري نیز تیوضع شده است. از نظر

 باشند.درصد از این نوجوانان فاقد بیماري می 1/72که 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چگونه است؟ بلوچستان وهاي شخصیتی نوجوانان بزهکار در استان سیستان وضعیت ویژگی
 شده نییتعپرسشنامه آیزنک و نقطه برش  بر اساس. توصیف وضعیت شخصیتی نوجوانان بزهکار 2جدول 

 درصد فراوانی وضعیت نوجوانان بزهکار ابعاد شخصیتی

 برونگرایی
 

 57 49 معمولی

 9/27 24 نیازمند توجه

 1/15 13 نیازمند مداخله

 روان رنجوري

 2/51 44 معمولی

 7/26 23 نیازمند توجه

 1/22 19 نیازمند مداخله

 57 49 معمولی ی گراییشیپر روان
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 6/25 22 نیازمند توجه

 4/17 15 نیازمند مداخله

 دروغ سنجی

 5/60 52 معمولی

 3/16 14 نیازمند توجه

 3/23 20 نیازمند مداخله

 57هاي پرسشنامه شخصـیتی آیزنـک   از شاخصدهد که در مقیاس برونگرایی نشان می 2نتایج جدول شماره 
نیـز   درصـد  1/15درصد نیازمنـد توجـه و    9/27درصد نوجوانان بزهکار در این شاخص وضعیت معمولی دارند. 

نیازمند توجه و  7/26درصد وضعیت معمولی داشته،  2/51رنجوري نیز باشند. در شاخص رواننیازمند مداخله می
دهد در ایـن  پریشی گرایی نشان میباشند نتایج بدست آمده از تحلیل مقیاس رواندرصد نیازمند مداخله می 1/22

درصـد نیـز    4/17درصد نیازمند توجه بـوده و   6/25 ،درصد نوجوانان بزهکار وضعیت معمولی داشته 57مقیاس 
-نشان می ی هستند. آنچه از مقیاس دروغ سنجی بدست آمده نیزپزشک رواننیازمند مداخالت بیشتر روانشناسی و 

درصـد از ایـن نوجوانـان     3/16درصد از نوجوانان بزهکار در این شاخص وضعیت معمولی دارند،  5/60دهد که 
 درصد نیز نیاز به مداخله دارند.  3/23نیازمند توجه هستند و 

 وضعیت ضریب هوشی نوجوانان بزهکار استان سیستان و بلوچستان چگونه است؟  
 فراوانی ضرایب هوشی نمونه تحقیق بر اساس آزمون وکسلر کودکان عیتوز .3جدول 

 ضرایب هوشی فراوانی درصد
1 1 53 
1 1 69 
2 2 70 
1 1 71 
2 2 72 
11 10 73 
4 4 74 
4 4 75 
3 3 76 
3 3 77 
9 8 78 
2 2 79 
6 6 80 
9 8 82 
10 9 83 
1 1 84 
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 آزمون هوشی وکسلر کودکان بر اساس. توصیف وضعیت هوشی نوجوانان بزهکار 4جدول 
 86 تعداد

 79 میانگین ضرایب هوشی

 6 انحراف استاندارد

 0 کشیدگی

 1 تقارن

 53 کمترین ضریب هوشی

 91 باالترین ضریب هوشی

 

1 1 85 
1 1 86 
10 9 87 
2 2 88 
8 7 89 
1 1 91 
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درصـد داراي   11فراوانـی و   10بـا   73بیشترین فراوانی ضـریب هوشـی    دهدنشان می 3نتایج جدول شماره 
باشد. این در حالی است که از نظر تعداد نوجوانان بزهکار شهر استان سیستان و بلوچستان می در بیشترین فراوانی

ین درصـد افـراد نمونـه قـرار دارد. میـانگ      10فراوانی و  9با  83ضریب هوشی  73فراوانی بعد از ضریب هوشی 
گزارش شده است. کمترین ضریب هوشـی در نوجوانـان بزهکـار اسـتان      79، 4ضرایب هوشی در جدول شماره 

باشد. بـر ایـن اسـاس    می 91و باالترین ضریب هوشی نیز ضریب هوشی  53سیستان و بلوچستان ضریب هوشی 
گیرد قرار می -2+ و 2منه بوده است که در دا 1و تقارن آنها  0دهد کشیدگی نمرات ضریب هوشی نتایج نشان می

 ).4(جدول 

   يریگ جهینتبحث و 
هاي زیستی، شخصیتی و هوشی در نوجوانـان بزهکـار اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان مـورد       در این پژوهش ویژگی

ها پرداخته شده است. همچنین در این ویژگی ازکدام  هر بررسی قرار گرفته است. به همین منظور در زیر به تشریح
 یشنهاداتی ارائه گردیده است.پ هاي مشابه،ضمن مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهشپایان 

   هاي زیستی نوجوانان بزهکار در استان سیستان و بلوچستان چگونه است؟ یژگیووضعیت 
 60/1درصد از نوجوانان بزهکار داراي قد بـین   36هاي زیستی نوجوانان بزهکار نشان داد که نتایج مرتبط با ویژگی

اند. در مورد شاخص وزن در ایـن  بوده 50/1داراي قد زیر  نمونه درصد افراد 5/3این متغیر تنها  در اند.بوده 70/1و 
کـه داراي بیشـترین    انـد  بودهکیلو  60تا  50درصد داراي وزن بین  5/53نفر از افراد نمونه یعنی حدود  46پژوهش 

فراوانـی و   2کیلو بـا   80اوانی متغیر وزن نیز مربوط به وزن باالي باشد. کمترین فرفراوانی در متغیر زیستی وزن می
رسد میانگین قد و وزن نوجوانان بزهکار  یمبه نظر  شده انجامباشد. با توجه به گزارشات و مطالعات  یمدرصد  3/2

-ایران می هاي استان سیستان و بلوچستان در حد میانگین قد و وزن نوجوانان عادي در مناطق مختلفساکن کانون

هاي زیستی نشـان داد کـه   ). نتایج پژوهش حاضر در ارتباط با ویژگی1384،، شاهین1387،باشد. (نقی زاده و نعمتی
هـا کـه   رسد ایـن زمینـه  باشد. به نظر می یمقد و وزن بزهکاران مورد مطالعه در حد نوجوانان جامعه نرمال و سالم 

اي قرار دارد در این افراد آسیب نداشته و در حد طبیعی گزارش غذیهعمدتاً ژنتیک و تحت تأثیر مسایل بهداشتی و ت
درصـد از   3/16درصد از نوجوان بزهکـار مشـکالت در ظـاهر،     3/73نظر سایر متغیرهاي زیستی در  از شده است.

ن ) بیـا 1384( ياحمـد  انـد. درصد نیز داراي مشکالت شنوایی بوده 1/15نوجوانان بزهکار داراي مشکالت بینایی و 
جامعـه دسـت بـه     نابهنجاروضع  به علتطبیعی بهنجارند اما  -افرادي هستند که از نظر روانی  بزهکاران کند کهمی

افرادي که دچار هیچ نوع اختالل روانی یـا بـدنی نباشـند بزهکـاري عملـی ناشـی از عوامـل         . درزنند یمبزهکاري 
نه شدن فرد از جامعه داشته باشد و مانع از فراینـد  این اشکاالت جسمی ممکن است سهمی در بیگااجتماعی است. 

اجتماعی شدن و یادگیري اجتماعی گردد. یا امکان دارد احساس حقارتی ایجاد کند که شاید به وسـیله رفتـار ضـد    
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یـک متغیـر    به عنوانکاهد. از نظر معلولیت نیز اجتماعی جبران شود تصحیح این اشکاالت از رفتارهاي مجرمانه می
 8/5درصد نوجوانان بزهکار گزارش معلولیت شده است که ایـن معلولیـت در قسـمت پـا بـا       8/12نها در زیستی ت

درصد از نوجوانان بزهکار احساس درد را  5/46باشد. در هنگام اجراي این مطالعه درصد داراي بیشترین فراوانی می
ه شکمی گزارش شده است. از نظر وضعیت درصد در ناحی 1/15اند که بیشترین فراوانی احساس درد با تجربه کرده
درصـد از ایـن    1/72کـه   اسـت  یحـال ایـن در   انـد  شـده  گزارشدرصد از نوجوانان بزهکار بیمار  9/27بیماري نیز 

 باشند. نوجوانان فاقد بیماري می
 وضعیت شخصیتی نوجوانان بزهکار در استان سیستان و بلوچستان چگونه است؟

درصد)  43درصد آنها در حد نرمال و بقیه ( 57 ییبرونگراار نشان داد که در مقیاس نتایج شخصیت نوجوانان بزهک 
درصد  8/48درصد وضعیت معمولی داشته و  2/51باشند. در شاخص روان رنجوري نیز نیازمند توجه و مداخله می

باشند. ایـن   یممداخله  % نیازمند توجه و43% نرمال و 57باشند. در مقیاس روان آزردگی  یمنیازمند توجه و مداخله 
 باشد. ) هماهنگ می1389() و احمدي و کونانی 1382نتیجه با نتایج پژوهش حسینی و همکاران (

دهد که چرا افرادي که تحت شرایط جرم خیـز یکسـان   مطالعه روابط بین شخصیت و رفتارهاي بزهکارانه نشان می
ایط یکسان دهند، به طوري که برخی از افراد در محـیط  هاي کامالً متفاوتی به شرکنند ممکن است پاسخزندگی می

شوند و بعضی افراد دیگر با وجـود زنـدگی در همـان محـیط     هاي مناسب، مرتکب رفتارهاي نامناسب و جنایی می
توضـیح   توانـد بـا  شوند. در واقع صفات شخصیتی افراد میهاي نامناسب، مرتکب رفتارهاي نامناسب و جنایی نمی

از مواد را نسبت به  سوءاستفادهافراد در واکنش به تنیدگی، بیشتر رفتارهاي برون سازي شده مانند  اینکه چرا برخی
 دهند، کمک کند.  یمرفتارهاي درونی سازي شده مانند اضطراب نشان 

  وضعیت ضریب هوشی نوجوانان بزهکار در استان سیستان و بلوچستان چگونه است؟
فراوانی و  10با  73دهد که بیشترین فراوانی ضریب هوشی  یمنتایج مرتبط با ضریب هوشی نوجوانان بزهکار نشان 

باشد. از نظر میـانگین ضـرایب هوشـی،     یمدرصد داراي بیشترین مورد در نوجوانان استان سیستان و بلوچستان  11
و بـاالترین ضـریب هوشـی نیـز      53ب هوشی کمترین ضریب هوشی در نوجوانان استان سیستان و بلوچستان ضری

ضـریب هوشـی    دهنـده  نشانهاي متعدد  باشد. نتایج پژوهش حاضر همسو با مطالعات و یافته یم 91ضریب هوشی 
باشـد.   یمـ پایین در نمونه مورد بررسی است که بیانگر این مسئله است که در این استان نیز همین مقوله مورد تأیید 

) 2005) و ناس، دي کاسـتر و وکـوپس (  1999)، هوگان (1386هاي رضایی و همکاران ( هشاین نتیجه با نتایج پژو
 باشد. یمهمسو 

اند که هوش پایین علت وقوع جرم و بزهکاري است. ی، این موضوع را مورد بحث قرار دادهشناخت روانهاي  تبیین 
اند که بسیاري از مردمی که هـوش پـایین   هاي خانوادگی پرداخته است دریافتهمطالعات اولیه که به بررسی تاریخچه

اند. محققان از این هاي آنها مشاهده شده است بیشتر مرتکب رفتار انحرافی شدههاي گذشته و حال خانوادهدر نسل
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در رابطه بـین   شناسان روانهاي  فرض یشپاست. طبق » باز تولید هوش پائین«اند که رفتار جنایی ها نتیجه گرفتهیافته
شود که فرد نحراف، توانایی درك افراد کم هوش از مسایل اخالقی ضعیف است و نقصان هوشی سبب میهوش و ا

اي که دارند ها و تمایالت ویژهبنابراین افراد کم هوش به دلیل خواسته؛ نتواند هنجارها و تمایالت خود را کنترل کند
اخالقـی و عـدم توانـایی در کنتـرل تمـایالت و      شوند بلکـه درك غلـط آنهـا از مسـایل      مرتکب رفتار انحرافی نمی

بینـی و اسـتدالل دربـاره     شود. معلول روانی کمتر قـادر بـه پـیش   هایشان است که به رفتار انحرافی منتهی می هیجان
بـه وسـیله دیگـران بـه      تـر  سـاده دارد  هـا  خواستهعواقب اعمال خویش است و توان کمتري براي مقاومت در برابر 

ي همیشـگی ارتکـاب جـرم در    ها نشانهاز  لوحانه سادهپذیري  ینتلقشود. تکانش وري و  ده میارتکاب جرم سوق دا
 معلوالن ذهنی است. 

و در شرایط  اند جامعهتوان بیان نمود که بزهکاران گروهی از نوجوانان این بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش می
ی از این نوجوانان از نظر شخصیتی در شاخص برونگرایی، توجه قابلبرند اما تعداد زیستی، در شرایط عادي بسر می

یشی نیاز به بررسی و توجه دارند. همچنین از نقطه نظر بهرة هوشی در زیـر میـانگین قـرار    پر روانروان رنجوري و 
گرایـی)  یـی، روان رنجـورگرایی و روان پریشـی   گرا بـرون هـاي شخصـیتی (  داشتند. با توجه به اینکه از نظر ویژگـی 

شـود در مراکـز اصـالح و تربیـت بـا همکـاري       مددجویان نیازمند توجه و مداخله بالینی هستند، لـذا پیشـنهاد مـی   
هاي آنان اقدامات الزم به عمـل آیـد. همچنـین از    روانشناسان بالینی در جهت اصالح و درمان آسیب متخصصین و

هاي آموزشی، تربیتی و  ریزي دهاي مسئول، برنامهاست تا نها الزم آنجا که بزهکاران از بهره هوشی کمی برخوردارند،
 هاي ذهنی پیشگیري شود.هاي آسیبفرهنگی خاصی را براي کودکان در نظر بگیرند تا از بروز زمینه
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