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 سال18  تا12 بررسی ويژگی های روانسنجی مقیاس رفتارهای انحرافی نوجوانان
شهر تهران
Studying the Psychometric Measurement of Deviant Behavioral Scale in
Adolescents aged 12 to 18 years in Tehran
2

 هادی فرهادی،1معصومه حافظامینی

Abstract
The purpose of this study was to investigate
the psychometric properties of deviant
behavior in adolescents in Tehran. The
methodology was based on investigations of
test creation according to a descriptive
purpose of survey.
In order to statistical population of the
research, all male students between 12 to 18
years old who were studying first and second
year in secondary schools in 15 to 18 Regions
of Tehran in the academic year of 1396-1397
was considered. According to Morgan's table
and cluster sampling, 300 people was
selected as a research sample and responded
to a 19 scaled questionnaire created by
Sanchez & Associates' Divergent Behaviors
(2016).
Data analysis was accomplished by using
SPSS-20 and Lisrel 8.8 software and also, the
statistical methods of exploratory and
confirmatory factor analysis. In order to
investigate and analysis reliability by
Cronbach's alpha (internal consistency),
retaliation and validity were measured at the
same time.
The results of the research showed that
Adolescent behavioral deviation scale has a
good validity and stability. Hence, the

چکیده

پژوهش حاضرررر با هد بررسررری ويژگی های
روانسررنجی مقیاس رفتارهای انحرافی نوجوانان
 روش پژوهش هنجاريابی.شهر تهران بوده ا ست
از نوع بررسررریهای آزمونسرررازی و با توجه به
 جام ه.هد توصرریفی از نوع پیمايشرری اسررت
18  تا12 آماری تحقیق کلیه دانش آموزان پ سر
 تا15 سرراله مدارس متوسرروه اول و دوا منا ق
1397-1396  شهر تهران در سال تح صیلی18
می باشرررند که جق جدول مورگان و به روش
 نفر به عنوان300 نمونهگیری خوشرررهای ت داد
 سررریالی19 نمونه تحقیق انتخاب و به مقیاس
رف تار های انحرافی دوران نوجوانی سرررران و
 تج يه و تحلیل.) پاسرررخ دادند2016( همکاران
 وSPSS-22 داده ها با اسرررت فاده از نرااف ار
 و برره روشهررای آمرراریLisrel 8.8 نرااف ار
تحلیل عاملی اکتشرررافی و تديیدی و هم نی
، جهت بررسررری پايايی به روش آلفای کرونجا
بازآز مايی و روايی مالکی و هم مان صرررورت
 نتايج تحقیق نشان داد که مقیاس انحرا.گرفت
رف تاری نوجوا نان از روايی و پا يايی م ناسرررجی

ايران،تهران،گروه روانشناسی. دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی، دانشجوی کارشناسی ارشد روان سنجی.1
 ايران، اصفهان،) استاديار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد واحداصفهان (خوراسگان.2
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برخوردار ا ست و سیاالت مورح شده رفتارهای
انحرافی نوجوانرران را برره گونررهای منرراسرررر
انرردازهگیری کنررد .اي مقیرراس میتواننررد در
پژوهش های علوا انسررررانی و به ويژه در علوا
اجتماعی و روانشررناسرری مورد اسررتفاده محققان
قرار بگیرد؛ ب نابراي از آن به عنوان اب اری برای
ت یی ن قاط ضررر ف و قوت نوجوا نان در زمی نه
انحرا فات رف تاری به منظور ا خذ تدابیری برای
کاهش رفتارهای انحرافی نوجوانان بهره برد

questionnaire determine the diversions of
adolescents appropriately.
This scale can be implemented in humanities
research especially in the social sciences and
psychology by other researchers. Therefore,
it can be serviceable as a tool for determining
the strengths and weaknesses of adolescents
in
behavioral
deviations
to
take
determinations to reduce juvenile deviant
behaviors.
Keywords:
Standardization,
Deviant
Behaviors, Adolescents, Psychometric .

هن جار يابی ،رف تار های
واژه هایکل یدی:
انحرافی ،نوجوانان ،روانسنجی

مقدمه
دوران نوجوانی به دلیل تغییرات جسرررمانی و روان شرررناختی در فرد يکی از حسررراس تري
دوره های زندگی هر فردی محسوب می شود و چگونگی ی کردن اي دوره تاثیر بس ايی بر هويت
يابی و شرخصریت فرد می گذارد .بنابراي توجه به اي دوره می تواند باعد درسرت گذشرت از اي
مرحله ح ساس شود .در ول چند دهه اخیر ،کلیه موال اتی که در زمینه رفتارهای انحرافی انجاا
شده ا ست با ابهاا در ت ريف رفتار انحرافی مواجه بوده ا ست .در عی حال غالجاً اي مورح بوده
است که چه رفتارهايی را بايد در اي مقوله قرار داد؟ به ور کلی اي توافق هم وجود داشته است
که اموری مانند م صر مواد مخدر ،سرقت ،کودکآزاری ،جرا م شارکتی ،فح شاء ،بیماری روانی و
غیره را در رديف رف تار های انحرافی قرار میده ند(علیوردین یا ،ابراهیمی و صرررال نژاد.)1390 ،
هرچند که در ت ريف اي مفاهیم هم مشررکالتی وجود داشررته اسررت ،اصرروالحات مختلفی مانند
مسررا ل اجتماعی ،بیسررازمانی اجتماعی و يا آسرری شررناسرری اجتماعی نی برای نامیدن اينگونه
موال ات به کار گرفته شده ا ست ،که علیرغم تفاوت ،اي مفاهیم در اي زمینه ا شتراک دارند که
دارای بار منفی هستند و به رفتارهايی میپردازند که مورد تديید جام ه نیست(محسنی .)1390 ،در
مجموع ،اي گونه رفتارها به تمامی اعمال و نگرشهايی گفته می شود که با انتظارات فرد ،گروهها
و نهادها نا سازگار ا ست و در چارچوب ا صول اخالقی و قواعد عاا جام ه قرار نمیگیرد و در نتیجه
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با منع قانونی يا قج اخالقی و اجتماعی روبرو میگردد؛ عالوه بر آن ،اي رفتارها غیرعادی ،مخرب
آزاردهنده ،غیر اخالقی ،مضر و س اوار سرزنش در نظر گرفته میشوند(عجدالهی.)1381 ،
به ور کلی ،رفتارهای انحرافی به رفتارهايی ا الق میشررود که مورد تديید جام ه نیسررت
.رفتارهای انحرافی در زمره اختالالت م وو به اجتماع قراردارد ،بدي م نا که اي نوع اختالالت
تاحدی اختیاری هستند؛ که از اي نظر با اختالالت اضورابی و روانی متفاوتاند .به عجارت ديگر ،با
اينکه اختالالت ا ضوراب و اف سردگی م شکالتی ه ستند که افراد به آنها دچار می شوند ،اختالالت
م وو به اجتماع و سوءمصر مواد ،مواردی هستند که افراد مرتک آنها میشوند .ويژگی عمده
اي افراد اي ا ست که مورد تايید جام ه نی ست و افرادی که مرتک آن می شوند خود را مقید به
قوانی اجتماعی نمیدانند و حتی ممک اسرررت از نقض آن لذت بجرند(علیوردی نیا و يونسررری،
.)1394
حال نکته حا اهمیت اي است که با توجه به اهمیت شناسايی رفتارهای انحرافی در نوجوانان
در م رض خور ،مقیاس و پرسرررشرررنامهای که به بررسررری رفتارهای انحرافی در جم یت نوجوانان
بپردازد در ک شور به چ شم نمیخورد و مقیاسهای ارا ه شده برای سنجش م شکالت و اختالالت
دوران نوجوانی بیشتر به بررسی اختالالت روانشناختی و مشکالت سازگاری با والدي پرداختهاند و
هم نی تنها مقیاس رفتار انحرافی هنجاريابی شرررده در کشرررور مربوط به رفتارهای انحرافی در
دانشجويان میباشد که توسط علیوردینیا و يونسی در سال  1394هنجاريابی و تدوي شده است.
1
از اي رو در پژوهش حا ضر س ی بر برر سی و هنجاريابی مقیاس رفتارهای انحرافی دوران نوجوانی
2
شده است .اي مقیاس يک مقیاس  19سوالی است که توسط سان  ،پريرا ،ماروکو ،گوم و رانکون
رانکون 2در سررال  2016در کشررور پرتغال تدوي شررده اسررت .اي مقیاس با اسررتفاده از یف 5
درجهای لیکرتی به بررسی رفتارای انحرافی ج يی و سنگی در نوجوانان  12تا  19سال میپردازد
که در آن  8سرروال به بررسرری رفتارهای انحرافی ج يی و  11سرروال به بررسرری رفتارهای انحرافی
سررنگی میپردازند و از جمع نمرات هريک از سررواالت ت یی شررده می ان انحرا رفتاری نوجوان
مشررخم میشررود.با توجه به موال رکر شررده و اهمیت مسررا ل دوران نوجوانی و در نظر گرفت
اينکه تاکنون اي مقیاس در ک شور هنجاريابی ن شده ا ست و ويژگیهای روان سنجی آن مورد بر سی
قرار نگرفته اسررت ،هد پژوهش حاضررر بررسرری ويژگیهای روانسررنجی مقیاس رفتارهای انحرافی
نوجوانان میباشد.
موابق با نظريۀ رفتار رحري ی شده (اج ن )1985 ،که حا صل بازنگری در نظريۀ عمل متکی
بر استدالل است ،سه عامل (نه دو عامل) در انجاا رفتارهای پرخور توسط جوانان میثر هستند؛ به
)1 . Deviant Behavior Variety Scale(DBVS
2 . Sanches, Gouveia-Pereira, Marôco, Gomes & Roncon
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عجارت ديگر عالوه بر نگرشها و هنجارها که در نظريۀ عمل متکی بر اسرررتدالل مورح شرررده بود،
عامل سومی تحت عنوان «کنترل رفتاری ادراک شده» نی در نظريۀ رفتار رحري ی شده گنجانده
شررد که نقش مهمی در انجاا رفتارهای پرخور دارد .کنترل رفتاری ادراک شررده يا خودکارآمدی به
م نای می ان دشررواری يا راحتی اسررت که افراد در انجاا يک رفتار تجربه میکنند .بر اسرراس اي
نظريه ،خودکارآمدی نقش بسررریار مهمی در بروز رفتار دارد ،به گونهای که حتی اگر افراد نگرش
مثجتی در خصرروي يک رفتار داشررته و انتظار تديید آن را نی از جان ديگران داشررته باشررند ،در
صورتی که اح ساس کنند اجرای آن رفتار فراتر از توانايی و کنترل آنها ست ،آن را انجاا نخواهند
داد .در اي مدل که به ور خاي به تجیی رفتارهای پرخوری نظیر سررروء مصرررر مواد و الکل
پرداخته شرررده اسرررت ،دو نوع خودکارآمدی به وضررروح از هم تفکیک شرررده اسرررت :نوع اول که
خودکارآمدی مصر نامیده می شود به م نای عقايد و باورهای فرد دربارة توانايی به دست آوردن و
استفاده از مواد است .بر اساس اي ديدگاه برخی از جوانان به اي دلیل به مصر مواد گرايش پیدا
میکنند که میدانند در چه محلی و چگونه مواد را تهیه کرده و به چه شررکلی آن را مصررر کنند.
پس در اي و ض یت اگر فرد نداند که برای از بی بردن م ناموجوع برخی م شروبات الکلی چگونه
بايد آنها را با هم ترکی کند و يا نداند که چگونه يک سیگار حشیش را بپی د ،از الکل و حشیش
ا ستفاده نخواهند کرد .نوع دوا خودکارآمدی در اي نظريه ،خودکارآمدی امتناع نامیده می شود که
بیانگر باور فرد در مورد توانايیاش برای مقاومت در برابر فشارهای اجتماعی برای مصر مواد است.
از اي رو اگر هم فرد قصد مصر مواد مخدر را نداشته باشد ،ممک است به دلیل فقدان مهارتهای
الزا برای مقاومت در برابر فشررارهای دوسررتان برای مصررر مواد ،اقداا به مصررر کند (پیتراتیس،
فالی و میلر.)1995 ،1
نوجوانی بیترد يد يکی از پر ماجراتري دوره های ز ندگی آدمی اسرررت .دگرگونی ها و تحوالت
جسمی ،شناختی ،عا فی و اجتماعی که در اي دوران ر میدهد ،نوجوانی را بره مروق یتی دوگانه
برای رش رد ي را آسی تجديل کرده است(س رامانی و فوالدچنگ .)1385 ،بنابراي کمک به نوجوان
در ر شد و گ سترش مهارتهای مورد نیاز برای زندگی مولوب ،ايجاد يا اف ايش اعتماد به نفس در
برخورد با مشررکالت ،رشررد و تکامل عوا ف ،مهارتهای اجتماعی الزا جهت سررازگاری موفق با
محیط و زندگی میثر و سازنده ضروری به نظر میر سد .اما پژوهشهای انجاا شده ن شان میدهد
روز به روز به ت داد نوجوانان دچار بدکارکردی های رفتاری ،شرررناختی و هیجانی اف وده میشرررود
(زوان سويک ،واندراند ،ورهاک ،بن سینگ و ورهول ست )2003 ،2و اکثر نوجوانان کاهش ع تنفس،
خود کمبینی وخودپنداره منفی ،سردرگمی ،اف ايش احساسات منفی از قجیل اضوراب و افسردگی و

1 . Petraitis ,Flay ,Miller
2 . Zwaanswijk, Van der Ende, Verhaak, Bensing & Verhulst
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در نتیجه کاهش کارکردهای سرررازگارانه و مثجت را تجربه میکنند و احتمال ارتکاب رفتارهای
انحرافی 1در آنان اف ايش میيابد(دادپور توکلیزاده و پناهی شهری.)1391 ،
نوجوانی از نظر اريک سون :2دومی نظاا روان شناختی که در راه د ستیابی به مراحلی م شخم
برای چرخه ب رگ زندگی روانی گاا بردا شته ا ست نظاا اريکسون ا ستکه به هشت مرحله در فرايند
تحول ان سان م تقد ا ست .يکی از مهمتري تئوریهای ر شد مت لق به اريک سون ا ست .وی يکی از
روانکاوانی اسررت که م موالً به «روانشررناس خود» م روفند .روانشررناسرراند خود برای ف الیت و
کارکرد « »Egoکه در فار سی به «خود» ترجمه شده ا ست ،اهمیت زيادی قا ل ه ستند .اريک سون
دوره ر شد ان سان را به ه شت مرحله تق سیم میکند که مرحلهی پنجم آن نوجوانی ا ست و بحران
ا صلی اي دوره را «هويت در برابر سردرگمی نقش» میداند[ .مفهوا هويت در حوزه روان شنا سی
اولی بار تو سط اي روان شناس مورد بحد قرار گرفت] .از جمله خ صو صیات بارز نظريه اريک سون
توجه به حسرراسرریت و اهمیت «هويت خود» در رشررد انسرران اسررت (شرراملو .)1382 ،اهمیت دوره
نوجوانی در ول رشد شخصیت فردی بارز و مسلم است و از سوی ديگر اهمیت نقش هويتيابی در
اي دوره بهعنوان اساسیتري اصل ،غیرقابل انکار مینمايد .مرحلهای که در آن بايد با بحران هويت
خود مواجه شررويم و آن را حل کنیم  .در اي زمان خود انگاره خود را میسررازيم .ي نی ,هماهنگی
عقايدمان در مورد خودمان و آن ه ديگران دربارهی ما فکر میکنند به صورت ايدهآل ,اي فرايند به
تصررويری هماهنگ و سررازگار میانجامد .شررکل دادن و پذيرفت هويت ,کاری دشرروار و پراضرروراب
ا ست .اريک سون پی شنهاد کرد که نوجوانی خأليی بی کودکی و ب رگ سالی ا ست ,وقفهی روانی الزا
است که امکان زمان و انرژی را به آزمايش نقش و تصور آن میدهد (کري .)2015 ،3
رفتار نوجوانان یف و سی ی شامل بیشف الی ،پرخا شگری ،ا ضوراب ،اف سردگی ،نا سازگاری
اجتماعی و رفتارهای ضررد اجتماعی بوده و نیازمند تشررخیم و مداخله زود هنگاا اسررت (کسررلر 4و
همکاران .)2005 ،ورود قشرررهای مختلف دانشآموز به مدارس و دبیرسررتانها در جوامع مختلف با
شیوع باالی مشکالت رفتاری در اي محیطها همراه شده است که خود را به شکل مشکالت برونی
شده میدهند و به عجارتی شامل رفتارهای مانند اختالل سلوک ،بیشف الی ،نقم توجه و اختالل
نافرمانی مقابلهای و مشکالت درونی شده نظیر افسردگی و انواع اضورابها میباشد که روی محیط
و افراد ديگر اثر گذار ند (کسرررلر و هم کاران2006 ،؛ برون 5و هم کاران .)2007 ،بیشرررتر عاليم و
ن شانههای اختالالت اف سردگی در کودکان و نوجوانان شجیه نو سان خلقی ا ست که افراد در ساير
مراحل تکاملی خود تجربه میکنند .نوجوانان بیشتر اوقات آشفتگیهای هیجانی و نوسان خلق دارند
1 . deviant behavior
2 .Erikson
3 .Crain
4 . Kessler
5 . Brown
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و عصیانگر هستند .اکثر نوجوانان در بیان احساسات و خلق و خوی خود مشکل دارند و تنها راهی
که میتوانند هیجانات خود را ابراز کنند ،از ريق رفتارهای نامنا س و تخلیه هیجانی ا ست (موهر،
 .)2003در يک م وال ه می ان شررریوع اختالالت روانی و عوا مل اجت ماعی مرتجط با آن در دانش
آموزان مقوع دبیر ستانی مورد برر سی قرار گرفت و نتايج ن شان داد که اختالل پارانو ید شايع تري
اختالل و ترس مر ضی کم تري می ان شیوع اختالالت روان شناختی ( 0/6در صد ) در میان دانش
آموزان دبیر ستانی بود (مو سوی ب از و همکاران .)1394 ،محمدی و غرايی ( )1386ی پژوه شی با
عنوان ارتجاط اختالالت رفتاری با هوش هیجانی در دانش آموزان دريافتند که بی اختالالت رفتاری
با هوش هیجانی کل و مولفه های آن ي نی تنظیم هیجان ،بیان و ارزيابی هیجان و بهره گیری از
هیجان ارتجاط منفی وجود دارد .هم نی مشررخم شررد که از بی مولفه های هوش هیجانی مولفه
تنظیم هیجانات و هم نی هوش هیجانی کل توانايی پیش بینی م نادار اختالالت رفتاری را دارند.
در پژوه شی ديگر ن شان داده شد که بی هوش هیجانی با ن شانه شنا سی اختالل شخ صیت مرزی
رابوهی م کوس وجود دارد و میلفهی وضوح احساسات قادر است نشانههای اختالل شخصیت مرزی
را پیشبینی کند (مشررهدی .)1389 ،آمارهای اف ايندهای حاکی از اقداا به خودکشرری و اختالالت
روانی در نتیجه رفتارهای انحرافی و پرخاشگرانه نوجوانان میباشد ( فريد و فريد .)2011 ،رفتارهای
انحرافی در نوجوانان پیشبی بسیاری از پیامدهای منفی در ب رگسالی هم ون ب هکاری ،رفتارهای
جنسرری مشررکل سرراز ،سررو مصررر مواد میباشررد (لنسررفورد و همکاران .)2014 ،نوجوانانی که با
همساالن ب هکار اجتماعی شده باشند به احتمال باالتری رفتارهای انحرافی را از خود بروز میدهند
(دي شی و تیپ سورد .)2011 ،در پژوه شی بو شینگ و کراهه ( )2017به صورت ولی به موال ه
پیامدهای والنی مدت ت امل با اي نوجوانان پرداختند و دريافتند که گروه های همسرررال تدثیر
زيادی بر رفتار انحرافی نوجوانان دارد .با توجه به آن چه گفته شد اي سوال مورح می شود که آيا
مقیاس رفتارهای انحرافی نوجوانان از پايايی و روايی مولوبی برخوردار است؟
روش پژوهش
پژوهش حاضرررر توصررریفی و در زمره پژوهش های کاربردی قرار میگیرد .جام ه آماری مورد
موال ه در اي پژوهش کلیه دانشآموزان پسررر  12تا  18سرراله مدارس متوسرروه اول و دوا منا ق
 15تا  19شهر تهران در سال تحصیلی  97-96بود .شیوع رفتارهای انحرافی دانشآموزان در سنی
 12تا  18در منا ق جنوبی شررهر تهران (عیسرریمراد )1394 ،از جمله داليل انتخاب اي منا ق به
عنوان جام ه هد میباشررد .روش نمونهگیری در اي پژوهش به صررورت نمونهگیری دردسررترس
خواهد بود .برای ت یی حجم نمونه پژوهش حاضر ابتدا از منا ق  15تا  19شهر تهران ،يک منوقه
به ور ت صادفی انتخاب شد؛ سپس  5مدر سه که از لحاظ جغرافیايی به هم ن ديک بوده و به لحاظ
فرهنگی تفاوت فاح شی با هم ندا شتند ،انتخاب شدند .در مدارس انتخاب شده ،از بی دانشآموزان
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 12تا  18ساله بر اساس جدول مورگان 300 ،نفر به تصاد انتخاب شدند و پرسشنامه ی رفتارهای
انحرافی ،را تکمیل کردند.
اب ار پژوهش

 پر سشنامه ويژگیهای جم یت شناختی :اي پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی ويژگیهای
جم یتشررناختی افراد مورد موال ه راحی شررده اسررت و شررامل سررواالتی دربارهی سر  ،پايه
تحصرریلی ،وضرر یت و عملکرد تحصرریلی(م دل ترا گذشررته) ،وضرر یت اقتصررادی و وضرر یت
تحصیالت والدي میباشد.
 پر س شنامه رفتارهای انحرافی نوجوانان :اي مقیاس در سال  2016تو سط سان و همکاران
جهت بررسی رفتارهای انحرافی تدوي شده است و دارای دو مولفه رفتار انحرافی ج يی و رفتار
انحرافی سنگی میبا شد .سواالت تو سط یف  5درجهای لیکرتی از (1ب سیار کم) تا ( 5ب سیار
زياد) نمرهگذاری می شوند 8 .سوال اول اي مقیاس به بر سی رفتار انحرافی ج يی و  11سوال
ب دی به بررسررری رفتار انحرافی ب رگ تر میپردازد .سررران و همکاران( )2016جهت تدوي و
برر سی ويژگیهای روانسنجی اي مقیاس ،آن را روی نمونهای به حجم  861نوجوان( 46در صد
پ سر و  54در صد دختر)  12تا  19سال(با میانگی سنی  15/7سال) اجرا کردند و ت داد 777
پر س شنامه برگ شت داده شده را مورد برر سی قرار دادند.ن سخه ابتدايی اي مقیاس دارای 34
سوال بود که پس از تحلیل عاملی به  19سوال کاهش يافت .سان و همکاران( )2016می ان
پايايی اي مقیاس را به روش آلفای کرونجا مورد بررسررری قرار داده و آن را  0/829و مولوب
گ ارش کردند و روايی محتوايی آن با بررسررری و اعمال نظر  81نفر از متخصرررصررران حوزههای
مربو ه مورد تايید قرار گرفت.
روش اجرا :پس از کسررر مجوزهای الزا و ت یی حجم نمونه از دانشآموزان مدارس منوقه  15تا
 19شهرتهران ت داد  300نفر به صورت در دسترس انتخاب و از آنها خواسته شد پرسشنامههای
پژوهش را تکمیل کنند .روش نمونهگیری بدي صررورت بود که ابتدا از بی مدرس دوره اول و دوا
مقوع متو سوه منا ق  15تا  19شهر تهران ت داد  10مدر سه به صورت ت صادفی انتخاب شد و از
میان کالسهای اي مدارس ،در هر مدر سه ت داد دو کالس انتخاب شد و همه دانشآموزان کالس
با پر س شنامههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند .پیش از تکمیل پر س شنامهها ،ر ضايت آگاهانه
شرررکتکنندگان جل و به آنها در مورد اهدا پژوهش توضرریحاتی ارا ه شررد .پس از جمعآوری
پرسشنامهها ،دادههای پژوهش مورد تح يه و تحلیل قرار گرفت.
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يافتهها
يافتههای جم یتشناختی متغیرهای پژوهش
جدول  :1فراوانی شرکتکنندگان به تفکیک س
فراوانی

درصد

درصد م تجر

درصد تجم ی

س
 12سال

13

%4 / 3

%4 / 3

%4 / 3

 13سال

72

%24

%24

%28/3

 14سال

69

%23

%23

%51/3

 15سال

90

%30

%30

%81/3

 16سال

12

%4

%4

%85/3

 17سال

44

%14/7

%14/7

%100

کل

300

%100

%100

همان ور که در جدول فوق مشاهده می شود افراد مورد پژوهش در دامنه سنی  12تا  17سال
قرار دا شتند .ا العات مربوط به ت داد و در صد س دانشآموزان در جدول فوق مورح شده ا ست.
اف ون بر آن در جدول زير فراوانی و درصد دانشآموزان به تفکیک پايه تحصیلی ارا ه شده است.
جدول  :1فراوانی شرکتکنندگان به تفکیک پايه تحصیلی
پايه تحصیلی

فراوانی

درصد

درصد م تجر

درصد تجم ی

پايه هشتم

72

%24

%24

%24

پايه نهم

71

%23/7

%23/7

%47/7

پايه دهم

68

%22/7

%22/7

%70/3

پايه يازدهم

89

%29/7

%29/7

%100

کل

300

%100

%100

همان ور که در جدول فوق م شاهده می شود از کل افراد شرکتکننده در اي پژوهش  72نفر
در پايه هشرررتم ( 71 ،)%24نفر پايه نهم ( 68 ،)%23/7نفر پايه دهم ( )%22/7و  89نفر در پايه
يازدهم ( )%29/7قرار دا شتند .قابل رکر ا ست که جن سیت کلیه شرکتکنندگان پژوهش پ سر بوده
است.
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آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش
عالوه بر بررسرری متغیرهای جم یتشررناختی ،در ادامه میانگی و انحرا اسررتاندارد هر کداا از
متغیرهای پژوهش ارا ه شده است.

جدول  :2شاخمهای توصیفی متغیرهای پژوهش ()n=300
متغیرهای پژوهش
رفتار انحرافی

انحرا استاندارد

میانگی
46/86

19/35

ماکسیمم

مینیمم

94

19

همانوور که در جدول فوق مشاهده می شود میانگی  ،انحرا استاندارد ،مینیمم و ماکسیمم هر
کداا از متغیرهای پژوهش ارا ه شررده اسررت .میانگی و انحرا اسررتاندارد رفتار انحرافی نوجوانان
 46/86±19/35بدست آمد.

جدول  :3بررسی نرمال بودن دادهها در متغیرهای پژوهش ()n=300
متغیرهای پژوهش
رفتار انحرافی

 Zکولموگرو  -اسمیرنو
0/166

م ناداری
0/200
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(شکل )1مدل اولیه پژوهش (ضراي استاندارد)

(شکل  )2مدل اصالحشده پژوهش (ضراي
استاندارد)

شاخمهای برازش مدل اولیه و اصالحشده در جدول زير آمده است.

جدول  :5مقادير شاخمهای نیکويی برازش مورد مشاهده و مورد انتظار ()n=300
شاخمهای

شاخمهای

شاخمهای

برازش

مدل اولیه

مدل اصالحشده

1

𝜒2

290/81

215/45

2

df

152

146

رديف

مقدار قابل قجول

مقدار مولوب

عدا م ناداری حداقل در

عدا م ناداری حداقل در

سو 0/01

سو 0/05

3

p

0/005

0/005

باالتر از 0/05

باالتر از 0/01

4

RMSEA

0/078

0/057

 0/8الی 0/05

>0/05

5

NFI

0/93

0/95

 1الی 0/09

 1الی 0/95
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6

NNFI

0/96

0/98

باالتر از  0/09و 1

باالتر از 0/09

7

CFI

0/97

0/98

 1الی 0/09

 1الی 0/95

8

RFI

0/92

0/94

 1الی 0/09

 1الی 0/95

10

GFI

0/83

0/87

 1الی0/09

 1الی 0/95

11

AGFI

0/79

0/83

 1الی 0/09

 1الی 0/95

نتايج نشرران میدهد می ان آماره خیدو در سررو  0/01م نیدار اسررت ،اما از آنجايی که اي
شررراخم تحت تدثیر حجم نمونه قرار دارد م موالً در نمونه های ب رگ م موالً م نیدار به دسرررت
میآيد که میتوان از آن چشمپوشی کرد (وست ،تیلور و وو .)2012 ،1بنابراي مقدار خیدو در مدل
اولیه اي تحلیل  290/81بد ست آمده و درجه آزادی  152بوده که در نتیجه می ان X2/df=1/913
بد ست آمده ا ست .هم نی مقدار خیدو در مدل ا صالح شده اي تحلیل  215/45بد ست آمده و
درجه آزادی  146بوده که در نتیجه می ان  X2/df=1/475بدست آمده است.
سوال دوا :آيا مقیاس رفتار انحرافی نوجوانان از پايايی مولوبی برخوردار است؟
جدول  :6میانگی  ،انحرا استاندارد و همجستگی با نمره کل و ضري آلفا در صورت حذ هر
آيتم
آيتم

میانگی

آلفا در صورت حذ

انحرا استاندارد

همجستگی با نمره کل

1

2/29

1/18

0/586

0/919

2

2/28

1/18

0/618

0/918

3

2/29

1/21

0/615

0/918

4

2/53

1/30

0/535

0/920

5

2/46

1/27

0/552

0/920

6

2/43

1/29

0/611

0/918

7

2/45

1/28

0/548

0/920

8

2/44

1/27

0/521

0/920

9

2/42

1/27

0/557

0/919

10

2/47

1/31

0/516

0/921

11

2/22

1/14

0/684

0/917

1. West, Taylor & Wu
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12

2/21

1/15

0/707

0/916

13

2/21

1/12

0/705

0/916

14

2/16

1/08

0/763

0/915

15

2/29

1/18

0/606

0/918

16

2/34

1/25

0/619

0/918

17

2/38

1/24

0/563

0/919

18

2/38

1/24

0/518

0/920

19

2/30

1/20

0/555

0/919

ضري آلفای مقیاس رفتار انحرافی نوجوانان*

0/922

نتايج ن شان می دهد همه همج ستگیها با نمره کل منا س میبا شند (باالتر از  .)0/3از سويی
نتايج نشرران میدهد در صررورت حذ هی کداا از آيتمها مقدار آلفا از مقدار اسررتاندارد آن بیشررتر
نخواهد شد ،لذا هی کداا از سواالت پرسشنامه کنار گذاشته نشدند.حداقل مقدار میانگی واريانس
ا ستخراج شده ( )AVEبراب 0,5وجودروايی همگرا را تايید میکند.روايی واگرا نی از ريق مقاي سه
جذر ( )AVEبا همجسررتگی بی متغیر های مکنون سررنجیده شررده و برای هر کداا از سررازه های
ان کاسی جذر ( )AVEبايد بیشتر از همجستگی آن سازه با ساير سازه ها در مدل باشد.
جدول  :7پايايی درونی و پايايی مرک و روايی همگرا
سازه

ت داد م ر

رفتارهای
انحرافی
ج ی

8

رفتارهای
انحرافی
سنگی

11

محدوده
بارهای عاملی
-0,552
0,821

-0,468
0,939

ضري آلفای
کرونجا

پايايی مرک

میانگی واريانس
استخراج شده
()AVE

0,901

0,893

0,712

0,795

0,814

0,684
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جدول  :8همجستگی مکنون و روايی واگرا
رفتارهای انحرافی ج ی

رفتارهای انحرافی سنگی

رفتارهای انحرافی ج ی

0,237

0,792

رفتارهای انحرافی سنگی

0,707

0,277

(جدول  )9شاخم اشتراک و ضراي ت یی برای براش مدل
سازه مورد نظر

شاخم اشتراک

)R2ضري ت یی (

رفتارهای انحرافی ج ی

)(communulity
0,946

0,984

0,934

0,221

رفتارهای انحرافی سنگی

بحد و نتیجه گیری
جهت آزمون سوال اول که آيا پر س شنامه مورد سنجش دارای روايی منا س ا ست ،از تحلیل
عاملی تديیدی و اکت شافی ا ستفاده شده و از اي ريق ساختار عاملی پر س شنامه م شخم گرديد.
بنابراي نتايج حاصررل از تج يه و تحلیل دادهها با آزمون تحلیل عامل اکتشررافی برای اي فرضرریه
ن شان داد که اي پر س شنامه از  1عامل ت شکیل شده ا ست که اي عامل  43/54در صد از واريانس
 19گويه موردنظر را تجیی کرده اسررت .بررسرری نمودار اسررکری و جدول کل واريانس تجیی شررده
نشرران میدهد که يک عامل اولیه (رفتار انحرافی) ب رگ وجود دارد که دارای ارزش ويژه  8/27بوده
و  43/54درصد از واريانس کل را تجیی کرد .هم نی بارهای عاملی سیاالت پرسشنامه (جدول -4
 )5ب د از چرخش ن شان داده که بار عاملی همه سیاالت م نادار بود و بی شتري بار عاملی مربوط به
سیال -11بدون اجازه مالکان موتور سیکلت يا اتومجیل از آنها ا ستفاده کرده با شید؟ با بار عاملی
( )0/819و کمتري بار عاملی مربوط به سیال  15بی  20تا  200ه ار تومان سرقت کرده با شید؟
با بار عاملی با  0/819میباشد.
به منظور ت یی می ان برازش مدل تک عاملی با داده ها از روش تحلیل عاملی تديیدی با روش
بیشینه درستنمايی استفاده شد (جدول  6-4و شکل  2-4و شکل  .)3-4نتايج نشان داده است که
می ان آماره خیدو در سررو  0/01م نیدار اسررت؛ اما از آنجايی که اي شرراخم تحت تدثیر حجم
نمو نه قرار دارد م موالً در نمو نه های ب رگ م موالً م نیدار به دسرررت میآ يد که میتوان از آن
چشررمپوشرری کرد؛ بنابراي مقدار خیدو در مدل اولیه اي تحلیل  290/81بدسررت آمده و درجه
آزادی  152بوده که در نتیجه می ان  X2/df=1/913بد ست آمده ا ست .هم نی مقدار خیدو در
مدل اصررالحشررده اي تحلیل  215/45بدسررت آمده و درجه آزادی  146بوده که در نتیجه می ان
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 X2/df=1/475بد ست آمده ا ست؛ که ن شاندهنده برازش منا س مدل میبا شد در نتیجه سوال
تحقیق تا ید گرديد.
هم نی به منظور بررسرری پايايی پرسررشررنامه رفتار انحرافی نوجوانان از همسررانی درونی (آلفای
کرونجا ) اسررتفاده شررد .که پايايی پرسررش رنامه رفتار انحرافی نوجوانان به روش آلفای کرونجا 0/922
بدسرررت آمد .هم نی در هیچ عاملی حذ گويه باعد اف ايش می ان همسرررانی درونی موردنظر
نمی شود؛ بنابراي تمامی گويهها در هر عامل با يکديگر همگون و دارای می ان همج ستگی قابلتوجهی
با عامل مربو ه بوده است .کمتري مقدار برابر با  0/516برای سیال  10م لم ،اعضای خانواده يا پلیس
را کتک زده باشررید؟ و بیشررتري مقدار برابر با ( )0/763برای سرریال  14مواد مخدر فروخته باشررید؟
میبا شد؛ هم نی می ان اعتجار کل  0/922نی گ ارش شده که می ان هم سانی قابل قجولی را ن شان
میدهد .در نتیجه سررروال تحقیق تا ید میگردد .و به ور کلی میتوان بیان کرد که مقیاس رفتار
انحرافی برای سنجش رفتارهای انحرافی نوجوانان در کشور مناس و کاربردی میباشد.
به ور کلی در نتايج تحلیل عامل و اجرای و هنجاريابی پرسرررشرررنامه انحرا رفتاری میتوان
گفت که اي مقیاس از روايی و پايايی مناسررجی برخوردار اسررت و عوامل سرریاالت مورح شررد و به
دسررت آمده در تحلیل عامل اکتشررافی و تديیدی میتوانند رفتارهای انحرافی نوجوانان را به گونهای
مناسررر اندازهگیری کند .اي مقیاس میتوانند در پژوهش های علوا انسرررانی و به ويژه در علوا
اجتماعی و روانشررناسرری مورد اسررتفاده محققان قرار بگیرد و بنابراي از آن به عنوان اب اری برای
ت یی نقاط ضررر ف و قوت نوجوانان در زمینه انحرافات رفتاری به منظور اخذ تدابیری برای کاهش
رفتارهای انحرافی نوجوانان بهره برد.
از ديدگاه نظريۀ ف شار اگنو ،يک راهجرد منوقی يافت راههايی ا ست که از آن ريق بتوان روابط
منفی را در خانواده ،مدرسه ،دانشگاه ،محیط کاری يا همسايگیها کاهش داد .هم نی چون برخی
از افراد به احتمال زياد رويدادها و شرررايط خاص ری را به گونه متفاوت و منفی تفس ریر میکنند و در
شرايط يکسان ،رفتارهای انحرافی از خود نشان میدهند ،الزا است که به کمک آموزش ،ويژگیهای
فردی افراد را به گونهای تغییر داد تا کمتر در م رض رويدادهای پرتنش و فشارزا قرار گیرند.
نظريۀ خودکنترلی گاتفردسررون و هیرش ری خودکنترلی پايی اسررت .خودکنترلی پايی  ،احتمال
بیشرررتری برای درگیر شررردن فرد در رفتار انحرافی به همراه دارد؛ در حالی که خودکنترلی قوی،
احتمال درگیر شرردن در جرا را اندک میکند .نظريۀ خودکنترلی ،هم نی بیان میکند که فقدان
خودکنترلی برای بروز جرا شررررط کافی و الزا نیسرررت ،زيرا ديگر ويژگیهای فرد ،يا موق یت وی،
ممک اسررت احتمال بروز رفتار انحرا آمی در وی را کاهش دهد .گاتفردسررون و هیرش ری به ور
ضمنی اظهار دا شتهاند مق صود اي نی ست که اينها نوع خا صی از ف الیت را پیشبینی کند ،چون
رفتار منحرفانه ،ماهیتاً فرصت لجانه است ،بنابراي  ،هرگاه تماا امور ديگر مساوی باشد ،خودکنترلی
پ دايی و پیوند ضررر یف با جام ه به ور مثجت و م نیدار ،انواع رفتارهای منحر و مجرمانه را
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پیشبینی میکند .فقدان خودکنترلی و نقش خانواده در عدا تکامل آن ،بدان م نا نیسرررت که فرد
حتماً انحرا پیدا خواهد کرد ،بلکه اي امر ،شررررايوی را به وجود میآورد که زمینه را برای انحرا
رفتاری مساعد میکند.
تحقیق حاضررر محدوديت هايی را به همراه داشررت از جمله اي که :به علت محدوديت زمانی برای
جمعآوری ا العات فقط از شیوه کمی (پر سشنامه) ا ستفاده شد و از ساير شیوههای کیفی مانند
م صاحجه ا ستفاده ن شد .هم نی در مجاحد اجتماعی کنترل عوامل ت ديلکننده مانند شخ صیت،
سرراختار اجتماعی کشررور و ...به ور کامل میسررر نیسررت که اي عوامل باعد تدثیر بر نتايج تحقیق
میشود .با توجه به نتايج تحقیق پیشنهاد می شود با توجه به اينکه انحرا رفتاری میتواند متدثر از
فرهنگها و مذاه گوناگون با شد؛ بنابراي خالی از لوف نی ست اگر شنا سايی اي تدثیرپذيریها،
اقدامات و حمايتهای الزا صررورت گیرد.و پژوهشررگران اي موضرروع را مورد بررسرری قرار دهند.
هم نی پیشنهاد می شود پرسشنامه در مدارس و محیطهای آموزشی بیش از ف الیتهای گروهی،
به منظور بررسی و شناسايی نوجوانان با خصیصه انحرا رفتاری استفاده شده و نوعی غربالگری و
اقداا ا صالحی صورت گیرد .و پی شنهاد ديگر اي که جهت اف ايش اعتجار نتايج پژوهش ،پر س شنامه
محقق ساخته در جوامع ديگر نی اجرا و هنجاريابی شود.
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