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Abstract 

Background and aim: Nowadays, in many of the great social harms, the 

track of positive psychology is outstanding. The purpose of this study is to 

investigate the relationship between psychological capitals of people with 

their tendency to crime. 

Method: This study was conducted among adolescents in Esfahan by 

quantitative method and its statistical data has been selected 384 among 

613,220 people by using Cochran formula and also has been questioned. 

Data analysis was performed with the help of the SPSS 18 Software and 

Amos graphics. 

Finding: In studying general assumption, there was a significant negative 

relationship between the two main variable. That is to say, whatever 

psychological capital goes high, the tendency to crime will be reduced. 

However, in studying the minor assumption there was not a significant 

relationship between self-confidence and tendency to crime which is 

considerable among adolescents. The modeling results has approved this 

relationship, as well. 

Conclusion: According to the findings, by increasing psychological 

capital components and emotional strength of people, crime commitment can 

be reduced. Through this way people will be vaccinated against their 

problems in life. 
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 جرم به گرایش بر آنتأثیر  و نوجوانان روانشناختی سرمایه میزان بررسی

 اصفهان( شهر موردی )نمونه

 4صالحی حمیدرضا ،3عباسی محمود ،2احمدی مینا ،1یقماش سعید

 چکیده

 برجسته بسیار نگرمثبت یروانشناس ردپای اجتماعی بزرگ هایآسیب از بسیاری در امروزه هدف: و زمینه

 است. جرم به هاآن گرایش با افراد یروانشناخت سرمایه بین ارتباط بررسی پژوهش این هدف است. کارساز و

 به آن آمار هایداده که شد انجام اصفهان شهر نوجوانان میان در کمی روش با مقاله این روش:

 لیلتح اند.گرفته قرار سؤال مورد و شده انتخاب نفر 283 نفر 602331 میان از کوکران فرمول کمک

 است. شده انجام Amos graphics 18 و SPSS 18 افزارنرم دو کمک با هاداده

 یعنی ،داشت وجود اصلی متغیر دو بین معناداری و معکوس رابطه یاتفرض کلی بررسی در ها:یافته

 بررسی در اما ،یابدمی کاهش نیز جرم به گرایش میزان باشد، باال روانشناختی سرمایه میزان چقدر هر که

 این نداشت. وجود جرم به گرایش و نفس هب اعتماد میزان متغیر بین معناداری رابطه ،یئجز فرضیات

 .است نموده تأیید را ارتباط این نیز سازیمدل از حاصل نتایج و است تأمل قابل نوجوانان میان در مسأله

 تقویت و یروانشناخت سرمایه یهامؤلفه افزایش با پژوهش، یهاهیافت حسب بر گیری:نتیجه و بحث

 برابر در را دافرا طریق بدین و کاست جامعه در جرم اجتماعی معضل از توانمی افراد روانی روحی بنیه

 نمود. واکسینه زندگی، هایبستبن و مشکالت

 کلیدی واژگان

 به اعتماد آینده، به امید نگر،مثبت یروانشناس ،جرم به گرایش ی،روانشناخت سرمایه ،بینیخوش

 آوریتاب نفس،

                                                                                                                                            
 ن، ایران.گروه حقوق، دانشگاه کاشان، کاشا ،استادیار. 0

 ول(ؤسنده مس)نوی .شناسی، گروه حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایراندانشجوی دکترای جزا و جرم. 3

Email: ahmadym128@yahoo.com 

 ایران. تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، حقوق و اخالق تحقیقات مرکز رییس . دانشیار،2

 . دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.3

 3/2/0215: مقاله پذیرش تاریخ 3/3/0213 :مقاله دریافت تاریخ پژوهشی  :مقاله نوع
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 مقدمه

 و اجتماعی عرصه در متعددی یهاپژوهش .هستند مؤثر جرم از پیشگیری در زیادی عوامل

 و تحلیل آن روانشناختی عوامل بررسی این در که دارد وجود جرم به گرایش زمینه در وانیر

 در .نگریست موضوع به توانمی بعد دو از جرم به گرایش زمینه در است. شده میدانی بررسی

 اجتماعی علل بیرونی بعد در و ساخت یروانشناخت هایزمینه متوجه را دالیل باید درونی بعد

 فردی مشکالت از بسیاری ریشه توانمی نگرمثبت روانشناسی تحول با .هستند یلدخ متعددی

 و ییشکوفا پرورش، گسترش، قابلیت بر نگرمثبت کردیرو کرد. حل جامعه در را اجتماعی و

 برای قانونی تواننمی ولی ،داردتأکید  باشد، تواندمی او که آنچه به دنشلیتبد و انسان کمال

 جامعه هر فرهنگی یهاارزش و فرهنگ به نیا چون کرد، جادیا منفی از تمثب رفتار ییجدا

 ترکم رفتار، در منفی و مثبت جداکردن برای تالش که رسدیم نظر به نیبنابرا .دارد بستگی

 .دباش ریپذامکان

 دیبامی بلکه نیست، خوب صرف ییگرامنفی مانند هم صرف ییگرامثبت گر،ید طرف از

 خود کاذب یا حد از بیش نفس به اعتماد مثال، عنوان به .کرد جادیا تعادل هاآن بین کرد سعی

 شدهانجام هایپژوهش نتایج ،کلی طور به کند. عمل رفتار منفی و مخرب عاملی عنوان به دتوانمی

 کنار در مثبت روانشناختی هایظرفیت که است آن از حاکی نگرمثبت سازمانی رفتار زمینه در

 مفهوم یروانشناخت سرمایه. (0) دهندمی تشکیل یروانشناخت سرمایه عنوان با را عاملی هم

 سازمانی رفتار از شدهمشتق و برگرفته و شده مطرح لوتانز فرد توسط تازگی به که است جدیدی

 هاسازمان روانشناختی سرمایه که باورند این بر پژوهشگران از بسیاری امروزه نگرست.مثبت

 (.0) کند فراهم هاآن برای پایداری ابتیرق مزیت تواندمی

 ءجز آوریتاب و بینیخوش امید، نفس، به اعتماد قبیل از روانشناختی سرمایه هایهمؤلف

 قابل و پذیرانعطاف بنابراین و بوده روانشناختی( یهاخصلت مقابل )در روانشناختی حاالت

 و استعداد هوش، همچون یروانشناخت یهاویژگی و هاخصلت که حالی در هستند. توسعه

 بر افراد روانشناختی حاالت بنابراین دارند. اندکی تغییر امکان یا و بوده ثابت وراثتی صفات

 ىهادگرگونى شد یادآور باید البته، گذارندتأثیر  جرم بر افراد گرایش جمله از زیادی هایمقوله

 در نامطلوبى اثرات بعضاً که ایگونه به برخوردارگشته باالیى شتاب از اجتماعى و فرهنگى

 آن پی در و شودمی اجتماعى تطابق دشوارى موجبن مسأله ای کند.می جادیا اجتماعى زندگى
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 و انحرافات ایجاد زمینه هاخواسته و نیازها نشدنبرآورده از ناشی هایمحرومیت دلیل به

 عمومی وجدان دارکردنجریحه دلیل به اجتماع سطح در افراد جرائم گردد.می فراهم هارویکج

 همه دغدغه و مسأله کنند،می ایجاد قربانی در که آثاری به توجه با و گیرندمی قرار پیگرد مورد

 مشکل یک نه است، اجتماعی ایمسأله رویکج و جرم امروزی دنیای در است. انسانی جوامع

 (.3) اخالقی

 یهنجارها از انحراف ای جرم .است اجتماعی و انسانی واقعیت یک تخلف یا جرم بنابراین

 و دهدیم قرار دیتهد مورد را جامعه سالمت و یاستوار ،یداریپا ابدی شیافزا چنانچه یرسم

 میزان سنجش با پژوهش این در .دینمایم تزلزل دچار را هاخانواده استحکام و یمل تیامن

 شده تحلیل و تجزیه جرم به شگرای با آن ارتباط مختلف، ابعاد در افراد روانشناختی سرمایه

 قرن انسان اساسی هاینیاز از یکی روان سالمت که است حیث آن از پژوهش این اهمیت است.

 ،است نمودهتأکید  آن گیریشکل هایزمینه مهیاکردن بر جهانی بهداشت سازمان و است 30

 فزایشا آن تبع به و افراد روانی سرمایه هایمؤلفه کاهش شاهد جهانی جامعه امروزه چراکه

 مرتبط روانی نواقص با که نیز جرم ارتکاب امر، این نتیجه در .(2) است بوده روانی یهابیماری انواع

 کردنعملیاتی لزوم و روان سالمت به نیاز گسترش به توجه با بنابراین است. یافته افزایش بوده،

 گردد.می احساس پژوهش این اهمیت علمی، حوزه هر در آن

 است. بوده همراه پیشگیری ابزارهای با گاه و کیفری ابزارهای با گاه جرم به پاسخ طرفی از

 هزینه لحاظ به هم درمان، از پیشگیری بهتربودن قاعده براساس پیشگیری ابزارهای از استفاده

 متعددی علمی کارهای .(3) است ترمناسب گرانه،سرکوب ابزارهای به نسبت ،تأثیر نظر از هم و

 هیجانات بر بیشتر روانشناسی آغاز در که دهدمی نشان شواهد و است شده هارائ زمینه این در

 ،رضایت و شادکامی مانند مثبت هیجانات بر تا داشت تمرکز افسردگی و اضطراب مانند منفی

 روانشناسی کرده جلب خود به را بسیاری توجه که موضوعاتی از یکی ،یکم و بیست قرن در اما

 معنای به نگرمثبت روانشناسی است. داشته روانی مسائل بر رفشکتأثیر  که است نگرمثبت

 هایضعف و هاناتوانی به توجه جای به که است علمی آل،ایده انسان یک عملکرد علمی مطالعه

 علمی شیوه به را مباحث این که شخصی اولین (.5) دارد تمرکز افراد یهاتوانایی رب بشری،

 دانست. مثبت روانشناسی پدر باید را او بود. 3111 سال در سلیگمن مارتین ،کرد مطرح

 تازگی به است نگرمثبت روانشناسی از ایزیرمجموعه که روانشناختی سرمایه اصطالح
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 همکارانش و لوتانز شد. معرفی سازمانی( رفتار پردازنظریه ترینبزرگ و )اولین لوتانز فرد توسط

 مطرحها سازمان رقابتی مزیت منبع و ترکیبی عامل یک عنوان بهها سازمان در را اصطالح این

 انسانی سرمایه ارتقای به منجر روانشناختی سرمایه ارتقای ،هاآن تحقیقات اساس بر کردند.

 شود.می سازمان در ها(آن میان روابط )شبکه اجتماعی سرمایه و افراد( یهامهارت و )دانش

 خصوص در ییهاپژوهش امروزه اما شد، طرحم کار محیط در ابتدا روانشناختی سرمایه بنابراین

 همین و رسیده انجام به ...و ورزشی عملکرد تحصیلی، عملکرد سالمتی، در سرمایه اینتأثیر 

 این به تاکنون شناسیجرم زمینه در زیرا ،هستند تحقیق این مستقیم غیر منبعها پژوهش

 تاکنون باره این در مچنینه است. نگرفته صورت تحقیقاتی اقدام هیچ و نشده توجه مفهوم

 تا شده باعث مهم خأل این و است نگردیده مطرح مرزی درون حداقل مستقل تئوری و نظریه

 پیشگیری زمینه در شناسیجرم مطالعات و نگرمثبت روانشناسان مطالعات اتصال حلقه پژوهش این

 باشد. جرم از

 روانی سرمایه تقویت یعنی ،جرم از پیشگیری راهکارهای از یکی به پژوهش این در بنابراین

 همچنین شود. برداشته جرائم کاهش جهت در گامی طریق این از است امید است. شده پرداخته

 و آموزش و همساالن گروه مدرسه، خانواده، )نظیر نهادهایی و افراد برای پژوهش این مباحث

 تقویت منظور به رنددا فرد روانی مثبت حاالت وها ویژگی تقویت در یمؤثر نقش که پرورش(

 و جرم به گرایش دیگر، طرف از است. برداریبهره قابل فرد، در داریخویشتن و خودکنترلی

 و دگذارمیتأثیر  آنان امنیت احساس و امنیت بر مستقیم طور به جامعه در افراد مجرمانه اعمال

 در افراد روحیات ناختش است، بوده افراد زندگی در گذارتأثیر ایمرحله نوجوانی کهاین به نظر

 زیرا ،دارد هاآن آینده بر ایسازندهتأثیر  آنان گرایشات و تمایالت میزان بررسی و سن این

 فرایند زمان که جهت آن از خصوصاً زندگی از مرحله این در جرائم گسترش به توجه ضرورت

 انحرافات و ائمجر محیط، با اجتماعی تطابق عدم دلیل به هاآن از برخی و است پذیریجامعه

 از یکی عنوان به جرم گسترش و وجود ،عالوه به .است اهمیت حائز ،شوندمی مرتکب را فراوانی

 تعیین پژوهش این کلی هدف رو این از د.یآیم شمار به کشور توسعه امر در مهم و یجد موانع

 است. هاناصف شهرستان نوجوانان میان در جرم به گرایش با روانشناختی سرمایه بین رابطه
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 پژوهش نظری نیمبا و ادبیات

 نگرمثبت روانشناسی مفهومـ 1

 قوت نقاط کشف به کاربردی و عملی رویکردی اتخاذ با تا کوشدمی نگرمثبت یروانشناس

 رهبری به روانشناسان از گروهی ،3111 سال در بپردازد. هاآن مثبت عملکرد ارتقای و مردم

 با گذشته سال چند در خود پژوهشی یهاهافتی بررسی به که گرفتند تصمیم سلیگمن، مارتین

 دستاوردهای وجود با که رسیدند نتیجه نیا به هاآن .بپردازند گرابیماری روانشناسی مکتب نام

 آمده حاصل ناکارآمد رفتارهای و ذهنی هایبیماری رایب مؤثر درمان افتنی در که چشمگیری

 .(6) بود شده سالم افراد ییکوفاخودش و توسعه رشد، به یاندک توجه بود،

 موضوع (نگرمثبت روانشناسی پیشگامان از دیگر )یکی میهالی و سلیگمن دلیل همین به

 روانشناسی که ادعا این بر مبنی آمریکا روانشناسان انجمن به مثبت روانشناسی نام به را یمهم

 جهت آن ازمسأله  این .کردند اضافه دهد،نمی ارائه بهتر زندگی یک ساختن برای چیزی فعلی

 مدیریت و خشونت افسردگی، به بیشتر روانشناسی بعد، به بیستم قرن دوم نیمه از که بود

 و شادی از سطوحی ،هاتوانمندی مانند هاییویژگی درباره و است پرداخته نابهنجاری و خودپنداره

 منفی انسان واستخمی ایاستعاره صورت به روانشناسی است. گفته سخنتر کم شهری مدیریت

 (.7) برسانیم یک مثبت به صفر از را انسان این چطور گفتنمی ولی ،کند تبدیل صفر به را یک

 روانشناسی یا کمال روانشناسی ،نگرمثبت روانشناسی که نگرش این تازه توجه کانون واقع در

 آدمی طبیعت لمسا جنبه به پرداختن بالینی(، روانشناسی مقابل )در شودمی خوانده نیز سالمت

 تیریمد و سازمان حوزه در تازگی به که شد جادیا نگرمثبت روانشناسی مکتب ترتیب نیبد است.

 افت.ی توسعه نگرمثبت سازمانی رفتار مانند دییجد مفاهیم و است کرده پیدا راه نیز

 روانشناختی سرمایه مفهومـ 2

 گرامثبت سازمانی رفتار از شدهمشتق و برگرفته که است جدیدی مفهوم روانشناختی سرمایه

 تواندمیها سازمان روانشناختی سرمایه که باورند این بر پژوهشگران از بسیاری امروزه ست.ا

 وها دارایی ارزش به اشاره سرمایه واژه همچنین کند. فراهم هاآن برای پایداری رقابتی مزیت

 سرمایه واژه جای به دارد. گیرند،می قرار استفاده مورد خاص نیاز یک برای که دسترس در منابع

 سرمایه کرد. استفاده عملکرد یهامحرک یا منابع ،هادارایی مانند اصطالحاتی ازتوان می

 موفقیت به رسیدن برای هدف داشتن خودش، از شخص درک شامل تعریف یک در روانشناختی
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 متغیرهای دسته آن از رتعبا دیگر تعریف در (.8) شودمی تعریف مشکالت برابر در یپایدار و

 اعمال امکان و هستند پرورش و توسعه قابل و گیریاندازه قابل که است نگرمثبت روانشناسی

 شود.می یاد سرمایه عنوان به آن از ارزش، و اهمیت دلیل به و دارد وجود هاآن بر مدیریت

 نشان تجربی طور هب هم و اندکرده ثابت نظری نحو به هم اغلب یروانشناخت سرمایه محققان

 این بنابر است. چندبعدی مفهوم یک یا مرکزی مفهوم یک روانشناختی سرمایه که اندداده

 هایژگییو با که است فردی مثبت روانشناسانه حالت کی توسعه روانشناسی سرمایه اعتقاد،

 (.1) است تعریف قابل آوریتاب و امیدواری ،بینیخوش نفس، به اعتماد داشتن

 روانشناختی سرمایه هایهفؤلمـ 3

 و بخشیده معنا فرد زندگی به ارزشیابانه، و تعاملی فرآیند یک در ذیل یهامؤلفه تمامی

 نموده آماده عمل صحنه به ورود برای را او داده، تداوم را زاتنش موقعیت تغییر برای فرد تالش

 سطور در مذکور نابعم بنابراین کند.می تضمین را اهداف تحقق در وی سرسختی و موفقیت و

 فشارزاها برابر در مقاوم سپری دهیشکل و یکدیگر تقویت به پیوسته هم به نظام یک در آتی

 است شدهتأکید  پرتنش یهاموقعیت بر منابع این گیرضربه اثرات بر رو این از کنند.می عمل

 نفس( به عتماد)ا خودکارآمدی همؤلف چهار روی بر نگرمثبت سازمانی رفتار زمینه در (.01)

 بیشتر هاهحوز این در تحقیقات و مطالعات و شدهتأکید  پذیریانعطاف و امیدواری ،بینیخوش

 و است روانشناختی سرمایه اصلی یهامؤلفه از همؤلف چهار این آیدمی نظر به زیرا ،است بوده

 .(1) اوست روانی سالمت کنندهتضمین فرد، درها ویژگی این وجود

 بینیخوشـ 4

 اطالق آینده و حال یهاموفقیت درباره مثبت استناد داشتن به خالصه طور به بینیخوش

 یهاسازیمفهوم بر که است شده مطرح عمده رویکرد دو بینیخوش گیریاندازه برای .شودمی

 تبیینی سبک و سرشتی بینیخوش بین پژوهشگران .هستند مبتنی بینیخوش از متمایز

 بر دایر است کلی انتظار یک گرایشی یا سرشتی بینیخوش اند.شده قائل تفاوت بینیخوش

 و سلیگمن اما ،بد رویدادهای تا افتاد خواهند اتفاق خوب رویدادهای بیشتر آینده، در کهاین

 دانندمی تبیینی سبک یک عنوان به شخصیت، صفت یک جای به را بینیخوش همکارانش

 مشکالت عنوان به را خود مشکالت که دارند گرایش بینخوش افراد که صورت این به (.00)

 کنند. تعبیر خاص موقعیت یک به مختص و کنترل قابل بیرونی، عوامل به مربوط موقتی،
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 به مربوط داشت، خواهد دوام همیشه برای مشکالتشان که دارند اعتقاد بدبین افراد برعکس،

 (.03) بود خواهد کنترل قابل یرغ و کندمی متزلزل را کارهایشان تمام است، درونی عوامل

 نفس به اعتمادـ 5

 به است. برانگیزچالش وظایف و کارها در موفقیت برای تالش انجام و تعهد نفس به اعتماد

 هایلیاقت و هاشایستگی خود، از فرد شناخت میزان از است عبارت نفس به اعتماد دیگر، تعبیر

 اعتماد الزمه .است قایل گوناگون یهاهزمین در خود هایتوانایی برای که اعتباری و ارزش و خود

 به اعتماد همچنین (.02) است خود یهاتوانایی از اطمینان احساس و خودشناسی نفس، به

 است شده مشتق مشهور روانشناس باندورا اجتماعیـ  شناختی نظریه از خودکارآمدی یا نفس

 دارد. اشارهها یتمسؤول و وظایف انجام در خود یهاتوانایی به فرد هایقضاوت یا باورها به که

 فردی عوامل و محیطی اثرات رفتار، جانبهسه عملی الگوی بر مبتنی اجتماعیـ  شناختی نظریه

 روانشناختی کارکردهای توصیف برای فرد ادراک به که است بیولوژیک( و عاطفی شناختی، )عوامل

 اثر خود رفتار و انگیزش بر جانبهسه علیت نظام یک در افراد ،نظریه این اساس بر دارد. اشاره

 روانشناسان مهم یهاهفرضی از یکی که را فرد رفتار بر محیط بعدییک اثرات باندورا گذارند.می

 خودتنظیمی نیروی و خودکنترلی نظام نوعی دارایها انسان کرد. رد ،است بوده رفتارگرا

 خود سرنوشت بر و دارند کنترل خود اررفت و احساسات افکار، بر نظام، آن توسط که تندهس

 .(03) کنندمی ایفا ایکنندهتعدیل نقش

 را آن ،است داده انجام خودکارآمدی درباره که ایگسترده تحقیق و تئوری اساس بر باندورا

 راهکارهای و شناختی و انگیزشی منابع بسیج در یشهاتوانایی در فرد راسخ اعتقاد عنوان به

 اگرچه است. کرده تعریف معین یهاموقعیت در خاص وظایف آمیزموفقیت جرایا برای نیاز مورد

 پردازان،تئوری از بسیاری و کندمی استفاده خودکارآمدی ازتر کم بسیار نفس به اعتماد واژه از باندورا

 گرامثبت روانشناسی در حال این با ،دهندمی قرار خودکارآمدی از ایزیرمجموعه را نفس به اعتماد

 .(1) شوند یکدیگر جایگزین ندتوانمی واژه دو هر

 امیدواریـ 6

 موفقیت به دستیابی برای هدف به رسیدن مسیر تغییر لزوم صورت در و هدف راه در پایداری

 اهمیت ،دارلینگتون نظر از بلند، و پویا زندگی نیروی ،نووتنی نظر از امید مفهوم است. امیدواری

 یهاارزش با نزدیک ارتباط برقراری ،روت و هاملستین نظر زا دیگران، سوی از شدهحمایت
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 خود داشتننگهمتحرک و روزانه یهافعالیت کردندنبال توان هاقتون، نظر از و اهداف و شخصی

 (.05) است

 مطرح را «امید نظریه» عنوان با خود نظریه 0111 سال در که بود افرادی جمله از اسنایدر

 امید اسنایدر، نظر از گرفت. قرار متخصصان و محققان توجه مورد سازه این آن از پس ،کرد

 شدهادراک انگیزه و مطلوب اهداف سمت به مسیرهایی تولید برای شدهادراک ظرفیت از عبارت

 اهداف به دستیابی برای مثبت انتظار یعنی امید، رو این از ست.ا مسیرها این در حرکت برای

 خودکارآمدی نفس، به اعتماد تقویت باعث باال امیدواری که اندکرده مشخصها پژوهش است.

 و امیدواری با زندگی کیفیت که است شده مشخص همچنین شود.می افراد بهزیستی و باال

 رسیدن در باال زندگی کیفیت با افراد که معنی این به دارد، مثبت ارتباط ایمقابله راهبردهای

 مسائل حل و اهداف به رسیدن برای را رتمندیقد راهبردهای و هستند مصمم خود اهداف به

 (.06) کنندمی استفاده

 پذیریانعطافـ 7

 و هاسختی بروز هنگام استواری و پایداری به پذیریتحمل یا و آوریتاب ری،پذیانعطاف

 با مواجهه گامهن ترقی و پیشرفت آن، از فراتر حتی و خود بازیابی و حفظ برای مشکالت

 روانشناسی حوزه در گذشته دهه دو طی در مفهوم این .شودمی اطالق هاسختی و مشکالت

 توافق ماهیتش مورد در هنوز گرچه که مفهومی است. کرده کسب خود به روزافزونی توجه

 اهمیت ،است روانی سالمت هایشاخصه از یکی کهاین دلیل به اما نگرفته، صورت چندانی

 حالتی و تهدیدکننده شرایط یا هاآسیب برابر رد پایداری تنها آوریتاب (.07) دارد خاصی

 پیرامونی محیط در سازنده و فعال شرکت بلکه ،نیست خطرناک شرایط با رویارویی در انفعالی

 ،این بر افزون است. خطرناک شرایط در روانیـ  زیستی تعادل برقراری در فرد توانمندی و خود

 و عاطفی هیجانی، مثبت پیامدهای با خود یمترم نوعی آوریتاب که باورند این بر پژوهشگران

 (.08) است شناختی

 بلکه ،مشکالت مقابل در خود بازیابی توانایی شامل تنها نه پذیریانعطاف داشت توجه باید

 نوجوان شدنپذیرفته )مثل مثبت بسیار و برانگیزچالش وقایع با مواجهه در خود بازیابی شامل

 گروهی پذیری،انعطاف به دستیابی برای (.1) است رفتن معمول حد از فراتر و عالی( دانشگاه در

 روییسخت .شودمی گفته روییسخت هاآن به اصطالح در که است نیاز موردها نگرش وها مهارت از
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 پرمنفعت ییهافرصت به راها دشواری زا،تنش تغییرات با رویارویی در تا کندمی کمک افراد به

 مقصود طلبی.چالش و کنترل تعهد، از: عبارتند روییسخت در نظر وردم یهانگرش کنند. تبدیل

 حضور دهد ترجیح صحنه، ترک جای به دشوار، شرایط با رویارویی در فرد که است آن تعهد از

 کند. کمک دشواری کردنبرطرف در موقعیت، آن در درگیر افراد به و کرده حفظ صحنه در را خود

 باور رویدادها نتایج بر اثرگذاری برای خود یهاتوانایی به ردف که است آن کنترل از مقصود

 مقصر جای بهها چالش با رویارویی در فرد که است آن طلبی،چالش از مقصود و باشد داشته

 در همچنین باشد. دیگران و خود رشد برای ییهافرصت ایجاد درصدد سرنوشت، قلمدادکردن

 برای دیگران با تعامل و مسأله حل یهامهارت باید فرد رویانه،سخت رفتارهای بروز و گیریشکل

 است ایپدیده پذیریانعطاف ،واقع در دهد. پرورش خود در نیز را اجتماعی یهاحمایت تعمیق

 تهدیدهای با فرد رویارویی رغمعلی و شودمی حاصل انسان طبیعی انطباقی یهاپاسخ از که

 (.03) سازدمی توانمند تهدیدها بر بهغل و موفقیت به دستیابی در را وی جدی،

 روانشناختی سرمایه هایهمؤلف باب در نکاتی

 است: اهمیت حائز زیر نکات روانشناختی سرمایه هایهمؤلف با ارتباط در

 یهاخصلت مقابل )در روانشناختی حاالت شمار در مذکور روانشناختی سرمایه یهامؤلفهـ 

 یهاویژگی وها خصلت که حالی در اند.گسترش قابل و پذیرانعطاف بنابراین و بوده روانشناختی(

 دارند. اندکی تغییر امکان یا و بوده ثابت وراثتی صفات و استعداد هوش، همچون روانشناختی

 مختلفی یهاهزمین در و کرد تقویت یا و ایجاد فرد درتوان می را روانشناختی یهاحالت بنابراین

 .(01) برد بهره آن از

 یروانشناخت سرمایه وگرنه است سرمایه این یهامؤلفه ی،روانشناخت یهاهسرمای از منظور ـ

 توجه باید پس ،باشدمی آن یهامؤلفه همه کنندهبیان مفرد شکل به حتی که است کلی مفهومی

 است. اعضایش مجموعه از تربزرگ یروانشناخت سرمایه کل که داشت

 درها ژن نقش هرچند شوند،می متولد روانی سرمایه یهامؤلفه از برخوردارها انسان همهـ 

 آرایش و وجودی ساختمان هاژن زیرا ،نیست انکار قابل روانشناختی سرمایه این رشد چگونگی

 کنند.می ایفا مهمی نقش بشویم، چه ما کهاین در و داده قرارتأثیر  تحت را بدن و مغز بیوشیمی

 و شده داده رشد هامؤلفه دیگر و نفس به اعتماد حسط و میزان صرفاً ژنتیکی وراثت طریق از

 تدریج به است ارثی و ذاتی عامل یک نفس به اعتماد کمبود که عقیده این و شودمی سازماندهی
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 در زیستی عوامل شده ثابت ،نتیجه در دهد.می دست از را خود طرفداران و رفته نقصان به رو

 ضعف یا تقویت موجب آنچه زیرا ،استتأثیر بی هامؤلفه دیگر و سنف به اعتماد از برخورداری

 .(31) ندمؤثر هاهسرمای رشد چگونگی در فقطها ژن و است محیط ،شودمی روانی سرمایه

 هیجان و ویژگی هر شامل و بوده نامحدود روانشناختی سرمایه یهامؤلفه گفتتوان می ـ

 امیدواری، شامل هامؤلفه این دهد.می سوق روانی بهزیستی سوی به را او که است فرد در مثبت

 ،بینیخوش معنویت، نفس، به اعتماد پذیری،انعطاف شجاعت، بخشش، قدرشناسی، طبعی،شوخ

 چهار روی بر گرامثبت سازمانی رفتار زمینه در است. مثبت روانی یهاویژگی دیگر و نگریآینده

 مطالعات و شدهتأکید  پذیرینعطافا و امیدواری ،بینیخوش نفس( به )اعتماد خودکارآمدی همؤلف

 اصلی یهامؤلفه از همؤلف چهار این آیدمی نظر به .است بوده بیشتر هاهحوز این در تحقیقات و

 اوست. روانی سالمت کنندهتضمین فرد، در هاویژگی این وجود و است روانشناختی سرمایه

 فرد ،مثال برای .داشت هندخوا یکدیگر بر متقابلتأثیر  یروانشناخت سرمایه یهامؤلفه ـ

 بیشتر ،دارد اختیار در را اهدافش به دستیابی برای الزم راهکارهای و پویایی که امیدواری

 دارای فرد باشد. ترمنعطف نتیجه در و کند غلبه مشکالت و موانع بر دتوانمی و شده برانگیخته

 قلمروها درون در خاص ایفوظ به را پذیریانعطاف و بینیخوش امیدواری، دتوانمی نفس عزت

 ساخت از استفاده در پذیرانعطاف فرد کند. منتقل و برده کار به اشزندگی در خاص یهاهزمین و

 خودکارآمدی، روانشناختی سرمایه دارد. مهارت بینیخوش و گراییواقع برای الزم انطباقی کارهای و

 طریق از بینانهخوش تفسیری سبک رتغیی در خود نوبه به ندتوانمی پذیریانعطاف و امیدواری

 نمونه تنها شد گفته آنچه باشند. داشته نقش ،دارند کنترل اوضاع به کهاین استنباط کردندرونی

 عوامل میان متقابل روابط نتیجه در است ممکن که است تیبمث نتایج از بسیاری از کوچکی

 .آید دست به یروانشناخت سرمایه

 دورکیم جرم به گرایش تئوری

 است. برخوردار خاصی پیچیدگی از حدودی تا جنایی رفتارهای و جرم درباره دورکیم تئوری

 جمعی وجدان که کرداری جز نیست چیزی کلمه شناختیجامعه معنای به جرم است معتقد او

 را کرداری چنین دیگر هایزمان در و دیگر جوامع ناظران نیست مهم داند.می ممنوع را آن

 جامعه وجدانی احوال قبال در و خارج از فقط جرم شناسی،جامعه دیدگاه از .بدانند معصومانه

 این متضمن است مجرم شناسیجامعه لحاظ از کسی کهاین گفتن شود.می تعریف بحث، مورد
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 مجرم است. گناهکار عدالت، از ما خود خاص تلقی طرز به نسبت یا خدا به نسبت وی که نیست

 تعریف است. کرده سرپیچی جامعه آن مدنی قواعد از ینمع جامعه یک در که است کسی

 آسان تصورش انتزاعی صورت به که کشدمی محض گرایینسبت به منطقاً جرم شناسیجامعه

 همبستگی پایه یک از جوامع که همین اجتماعی تغییر گذار در دورکیم نظر به (.30) است

 انفصال این اگر ویژه هب .دهدمی رخ امعهج از فرد انفصال و ناهنجاری نمایند،می عبور اجتماعی

 بلکه ،است رویکج باالی نرخ موجد تنها نه انفصال و کنترل و تنظیم عدم ،باشد شدید

 با جامعه دو در جرم دورکیم نظر از است. اجتماعی نظم تثبیت در مشکالتی موجد همچنین

 در جامعه که حدی آن تا .گرددمی آشکار مختلفی اشکال به ارگانیکی و مکانیکی همبستگی

 کنترل بدون جامعه اگر که معنی این به .است عادی امری جرم ،باشد گرفته قرار مکانیکی حالت

 است. شده واقع کنترل مورد حد از بیش نامعقول طوره ب ،باشد

 نابهنجار وضعیت است، نهادنگام حال در ارگانیک سمت به جامعه که همین ،دیگر سوی از

 آنومی بروز است. نهاده نام آنومی را آن دورکیم که است محتمل امری جامعه نوع این برای

 بین است معتقد او (.33) کندمی ایجاد را جرم جمله از اجتماعی هاینابهنجاری مختلف انواع

 از اثر در اجتماعی همبستگی اگر یعنی ،دارد وجود رابطه رویکج یا جرم افزایش و فردگرایی

 ندتوانمین باشند، نشده پذیرجامعه خوب یاعضا و شود ضعیف اعضا بین کانفکا و گسیختگیهم

 همراهی به قادر هاآن الذ، کنند درونی را جامعه اجتماعی هایارزش و سوم و آداب قوانین، و قواعد

 دچار کهاین احتمال و بود نخواهند جامعه شدهپذیرفته قواعد و عقاید اخالقیات، اعتقادات، با

 (.32) است بسیار ،شوند اجتماعی رفتاریکج

 به افراد برای تحول حال در و ارگانیک جامعه در که است هاییویژگی جمله از فردگرایی

 خود آرزوهای و امیال دنبال به و کرده احساس تنها را خود فرد حالتی چنین در آید.می وجود

 بروز نتیجه در و یگروه انسجام کاهش ارگانیک جامعه هایویژگی از که آنجایی از است.

 است. ارگانیکی به مکانیکی حالت از جامعه ساخت تغییر دورکیم توجه کانون است، انحراف

 خاص آن مدون شکل اما افتد،می اتفاق جوامع همه در هرچند رفتاریکج است معتقد دورکیم

 تصاداق سریع رشد اند.شده ظاهر آنومی حالت در که است ارگانیکی همبستگی با مدرن جامعه

 تنظیم برای اقتصادی توسعه اینجا در است. شده واقع آن کنندهتنظیم نیروهای رشد بدون مدرن

 هنجاری قواعد و اخالقی هایکنندهتنظیم باید بلکه ،نیست کافی نظام در اجتماعی روابط
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 این که است قبول قابل مردم برای جایی تا جامعه یک در نیز اقتدار (.33) بگیرد شکل مناسب

 هایینقش انجام به مجبور افراد اگر حال باشد. داشته مطابقت زندگی مادی شرایط با خالقا

 شرایط در آید.می پیش آنومیک وضعیت ،باشد نداشته مطابقت استعدادهایشان با که شوند

 منبع ،نتیجه در شود.می فراهم رفتاریکج مناسب زمینه هنجارها تضعیف علت به آنومیک

 اخالق اغتشاش و آنومیک شرایط در ارگانیک همبستگی در جرم به گرایش و رفتاریکج اصلی

 هنجارهایی گیریشکل و فردگرایی اهمیت گسترش و سریع تحول و تغییر از ناشی اجتماعی

 (.33) کنندمی تشویق را ودنشدهمحد و فردی آرزوهای توسعه که است

 

 روش

 از پرسشنامه پرکردن املش کمی روش .است یمک رویکرد پژوهش این یمقتض رویکرد

 تعداد یوقت اول .شودیم استفاده کیتکن نیا از مورد دو در و است مطالعه مورد یاجامعه

 به جینتا که باشد این قصد اگر دوم و باشد متشابه تسؤاال و ادیز یمارآ نمونه و انیپاسخگو

 و روانشناختی واملع یبررس که موضوع یاقتضا به بنابراین .شود داده میتعم گرید یهاجامعه

 روش امکانات، به توجه با و است اصفهان شهرستان نوجوانان میان در جرم به یشگرا یاجتماع

 آماری جامعه گرفت. قرار نظر مورد اطالعات یآورجمع یبرا روش نیترمناسب منزله به پیمایش

 سال شدهارائه آمار اساس بر که است، اصفهان شهر ساله 01 تا 03 نوجوانان شامل پژوهش این

 ،کوکران فرمول اساس بر است. نفر 602331 اصفهان شهر در ایران آمار مرکز توسط 0213

 اند.شده انتخاب نمونه حجم عنوان به نفر 283

 از معرف، پژوهشی نمونه به دستیابی جهت گیرینمونه روش تحقیق این در همچنین

 منطقه چهارده دارای اصفهان شهر است. شده ستفاده تصادفی و ایسهمیه گیرینمونه

 شده وریآجمع هاآن جمعیت میزان اساس بر شهری مناطق این در هانمونه که است شهرداری

 هر به ایسهمیه منطقه از قسمت هر در افراد جمعیت با متناسب ابتدا که صورت این به است.

 توسط نمونه دافرا ساده اتفاقی شکل به منطقه هر درون در سپس ،شد داده اختصاص منطقه

 شدند. انتخاب پرسشگران

 این در و دارد را متفاوتی جمعیتی ترکیب منطقه هر ایران آمار مرکز اطالعات اساس بر

 جمعیتی ترکیب ،مثال برای است. شده انتخاب منطقه جمعیت تناسب به هانمونه حجم ترکیب
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 منطقه و است ادهد اختصاص خود به را نمونه حجم بیشترین و جمعیت بیشترین هفت منطقه

 پژوهش در همچنین است. داده اختصاص خود به را نمونه حجم ینترکم جمعیت ینترکم با دو

 و پذیریانعطاف ،امیدواری نفس، به اعتماد ،بینیخوش شامل متغیرها سنجش برای ،حاضر

 یهارسشنامهپ از ها،هیفرض یبررس و الزم اطالعات و هاداده آوریجمع جرم، به گرایش با آن رابطه

 .است یافته نیتدو مفهومی اریفتع و نظری هایپایه اساس بر آن هایویهگ و شده استفاده کتبی

 هایتحلیل برای است. شده استفاده Amos و SPSS آماری افزارنرم دو از هاهداد تحلیل برای

 Amos افزارمنر از پژوهش مدل آزمون برای و SPSS افزارنرم از ماریآ هایتوصیف و ایرابطه

 شده انجام نوجوانانی میان در پیمایشی صورت به پژوهش این همچنین است. شده استفاده

 این آورد. دست به را اعتمادی قابل هایپاسخ است توانسته آنان اعتماد جلب با محقق که است

 نینشا و نام گونه هیچ و هستند ارمخت پاسخگویی در افراد که است صورت این به اعتماد جلب

 محقق نزد محرمانه صورت به هاآن یهاپاسخ و هاپرسشنامه همچنین .است نشده سؤال هاآن از

 است. محفوظ

 

 هایافته

 توصیفی هاییافتهـ 1

 دختران را نفر 076 و پسران را نفر 318 قیتحق نمونه از که دهدمی نشان توصیفی نتایج

 تحصیالت زمینه در کند.یم انینما شتریب را نمونه بودنیتصادف امر نیا که دهندیم لیتشک

 سنی میانگین و است بوده کارشناسی و کاردانی تحصیلی مقطع در پاسخگویان %28 حدود نیز

 سرمایه میانگین که دهدمی نشان توصیفی نتایج همچنین است. بوده سال 06 پاسخگویان

 که است واقعیت این یایگو که است بوده 2 نمره وسط حد از 00/2 نمره نوجوانان روانشناختی

 تک میانگین راستا همین در و است بوده متوسط حد از بیشتر نوجوانان روانشناختی سرمایه

 بخش گفت توانمی ،اساس این بر داد. نشان را مشابهی نتایج روانشناختی سرمایه ابعاد تک

 ست.ا آنان روانشناختی سرمایه خاطر به جرم به گرایش میزان بودنپایین از عظیمی

 استنباطی هاییافتهـ 2

 سنجش سطح با پرسشنامه تسؤاال در جرم به یشگرا و افراد روانشناختی سرمایه میزان

 معناداری سطح یعنی ،آمدهدست هب اعداد به توجه با است. شده پرسیده پاسخگویان از ایفاصله
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 توانیم ،(r=-373/1) منفی پیرسون یهمبستگ بیضر و (p=110/1 ازتر کم) %5 ازتر کم

 به یشگرا و افراد روانشناختی سرمایه یزانم نیب یداریمعن و معکوس رابطه که گرفت جهینت

 تمایل باشند، باالیی روانشناختی سرمایه دارای افراد هرچه ،دیگر عبارت به .دارد وجود جرم

 مطرح هم فرعی فرضیات ،کلی فرضیه این راستای در دارند. مجرمانه اعمال انجام به یترکم

 اند.گرفته قرار آزمون مورد که اندشده

 قرار بررسی ردمو جرم به گرایش با زندگی به امید متغیر دو بین رابطه بعد مرحله در

 از ایفاصله سنجش سطح با پرسشنامه تسؤاال در متغیر دو بین رابطه نیز اینجا در گرفت.

 ازتر کم معناداری سطح یعنی ،هآمددست هب اعداد به توجه با است. شده پرسیده پاسخگویان

 را جهینت این توانیم ،(r=-770/1) منفی پیرسون یهمبستگ بیضر و (p=110/1 ازتر کم) 5%

 وجود جرم به یشگرا و افراد زندگی به امید یزانم نیب یداریمعن و معکوس رابطه که گرفت

 انجام به یترکم تمایل باشند، باالیی زندگی به امید دارای افراد چه هر دیگر عبارت به .دارد

 دارند. مجرمانه اعمال

 سنجش سطح با پرسشنامه تسؤاال در جرم به یشگرا و افراد نفس به اعتماد میزان

 معناداری سطح یعنی ،آمدهدست هب اعداد به توجه با است. شده پرسیده پاسخگویان از ایفاصله

 را جهینت این توانیم ،(r=181/1) تمثب پیرسون یهمبستگ بیضر و (=166/1p) %5 از بیشتر

 همبستگی ضریب ،فرضیه این در دارد. وجود متغیر دو بین ضعیفی و مستقیم رابطه که گرفت

 ضعیف علت به اما شود،می بیشتر نیز جرم به تمایل نفس به اعتماد افزایش با یعنی ،بوده مثبت

 افراد نفس به اعتماد ،دیگر عبارت به ندارد. را آماری جامعه به تعمیم قابلیت همبستگی بودن

 ندارد. جرم به گرایش در یتأثیر

 پرسشنامه تسؤاال در جرم به گرایش با افراد بینیخوشمتغیر دو بین رابطه نیز بعد گام در

 یعنی ،آمدهدست هب اعداد به توجه با است. شده پرسیده پاسخگویان از ایفاصله سنجش سطح با

 توانیم ،(r=-211/1) منفی پیرسون یهمبستگ بیضر و (p=110/1) %5 ازتر کم معناداری سطح

 جرم به یشگرا و افراد بینیخوش یزانم نیب یداریمعن و معکوس رابطه که گرفت را جهینت این

 انجام به یترکم تمایل باشند، باالیی بینیخوش دارای افراد چه هر ،دیگر عبارت به دارد، وجود

 دارند. مجرمانه اعمال

 با پرسشنامه تسؤاال در جرم به گرایش با آوریتاب میزان متغیر دو بین رابطه چنینهم
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 یعنی ،آمدهدست هب اعداد به توجه با است. شده پرسیده پاسخگویان از ایفاصله سنجش سطح

 ،(r=-211/1) منفی پیرسون یهمبستگ بیضر و (p=110/1) %5 ازتر کم معناداری سطح

 به یشگرا و افراد آوریتاب یزانم نیب یداریمعن و معکوس رابطه که گرفت جهینت توانیم

 به یترکم تمایل باشند، باالیی آوریتاب دارای افراد چه هر ،دیگر عبارت به دارد، وجود جرم

 دارند. مجرمانه اعمال انجام

 پژوهش کلی مدل

 در مانهمجر اعمال به گرایش بر مستقل متغیرهایتأثیر  جهت و شدت نییتع منظور به

 از ترکیبی مدل این .است شده گرفته بهره ساختاری معادله مدل کی از اصفهان شهر نوجوانان

 بوده یریگاندازه مدل کی عموماً که عاملی هایمدل در است. یتأیید عاملی مدل و مسیر مدل

 تعداد ای دو از استفاده با را پنهان ریمتغ کی سنجش نحوه ،است یساختار مدل از یئجز و

 مشخص یریگاندازه مدل در گفت توانیم نیهمچن .کندیم فیتعر شدهمشاهده ریمتغ یشتریب

 ریمتغتأثیر  تحت حد چه تا پنهان ریمتغ کی یبرا شدهمشاهده یرهایمتغ تعداد که شودمی

 تالش مسیر هایمدل در همچنین هستند. خطا ریمتغتأثیر  تحت حد چه تا و نظر مورد پنهان

 هایمدل شود. تبیین هاییپدیده یا پدیده دوسویه و سویهیک روابط از ایمجموعه با تا شودمی

 مدل در دانست. پژوهش نظری چارچوب و نظری مبانی از برگرفته حدی تا توانمی را ساختاری

 است. شده آزمون و تدوین ساختاری معادله مدل صورت به پژوهش متغیرهای بین روابط 0

 پنهان متغیر تعدادی و چهارگوش اشکال در آشکار یا شدهمشاهده غیرمت تعدادی 0 مدل در

 گویه چندین تجمیع صورت به آشکار متغیرهای بیشتر دارند. قرار دایره یا بیضی داخل در

 است متغیر 3 شامل پنهان متغیرهای و متغیر 7 شامل شدهمشاهده متغیرهای اند.شده حاصل

 مستقل متغیر عنوان به روانشناختی سرمایه و وابسته یرمتغ جرم به گرایش هاآن میان در که

 سمت به پنهان متغیر سمت از هاپیکان جهت به توجه با ،فوق مدل در دارند. حضور مدل در

 که است شناختی روش نکته این بیانگر است، پنهان متغیر آن معرف که شده مشاهده متغیر

 متغیر دو در پاسخگو آن که است وضعیتیتأثیر  تحت شده مشاهده متغیر در پاسخگو هر نمره

 میزان ما پنهان متغیر ،مدل این در مثال، برای دارد. شدهمشاهده متغیر با مرتبط زیربنایی پنهان

 آوریتاب و بینیخوش زندگی، به امید نفس، به اعتماد آشکار متغیر 3 با یروانشناخت سرمایه

 اند.شده تعریف اند،شده حاصل گویه ایعهمجمو ترکیب از که اصلی شاخص تعدادی با کدام هر
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تأثیر  ضریب دارد. جرم به گرایش با معکوسی رابطه یروانشناخت سرمایه میزان 0 مدل در

 است. معکوستأثیر  معنای به که بوده (-61/1) جرم به گرایش بر روانشناختی سرمایه میزان

تر کم نوجوانان در جرم به گرایش میزان ،باشد باال روانشناختی سرمایه چقدر هر که معنی بدین

 همه اثر که اندشده عملیاتی تعریف هاییشاخص با پنهان متغیر دو ،راستا همین در شود.می

 است توانسته محقق که کرد ادعا توانمی بنابراین است. بوده معنادار اصلی متغیر بر هاشاخص

 روانشناختی سرمایه متغیر در ،مثال یبرا کند. عملیاتی تعریف نحو بهترین به را متغیرها این که

 متغیر و دارد را روانشناختی سرمایه تبیین توان بیشترین (18/1) ضریب با آوریتاب شاخص

 دارد. یترکم تبیین توان بینیخوش

 مدل برازش

 مقادیری برازش هایشاخص شود.می استفاده برازش هایشاخص از مدل برازش بررسی برای

 مدل انتخاب یا تشخیص به نسبت گیریتصمیم در را محقق که آورندمی دست به را آماری

 هایداده که است واقعیت این گویای برازش هایشاخص همچنین کنند.می یاری تر،مناسب

 وجود زیادی برازش هایشاخص کنند.می حمایت تحقیق متغیرهای و هاشاخص از پژوهش

 ،شودمی محسوب هاشاخص سایر اساس و پایه ل،حا عین در که هاآن پرکاربردترین اما ،دارند
2χ است. مدل بهتر برازش دهندهنشان باشد، ترنزدیک صفر به کای مجذور مقدار چه هر ،است 

 مقدار و گیردمی قرار مدل روابط تعداد و نمونه حجمتأثیر  تحت کای مجذور مقدار که آنجا از

 در یافت. دست مطلوب نتایج به تواننمی کای ورمجذ مقدار بر اتکا با بنابراین شود،می بزرگ آن

 شود.می استفاده هامدل برازش برای نیز دیگری هایشاخص از شاخص، این کنار در ،نتیجه

 شاخص شده، معرفی کای مجذور محدودیت این برداشتنمیان از برای که دیگری شاخص

/df2χ هایشاخص کلی، قاعده اساس رب است. الگو برازندگی نشانگر باشد، ترکوچک اگر که است 

 شدهنرم (،CFI) تطبیقی برازندگی (،AGFI) شدهتعدیل برازش نیکویی (،GFI) برازش نیکویی

 تفسیر 15/1 تا 11/1 بین خوب هایمدل برای (NNFI) برازندگی نشدهنرم و (NFI) برازندگی

 شاخص همچنین تند.هس مدل خوب نسبتاً برازش دهندهنشان نیز 8/1 باالی مقادیر و شوندمی

 این برازندگی برای (م. 3113) لوهین که (RMSEA) تقریب مجذورات میانگین خطای ریشه

 18/1 خوب، برازندگی نشانگر باشد، 18/1 از ترکوچک که صورتی در که نمود پیشنهاد شاخص،

 هستند. گیبرازند بیشترین نشانگر صفر به ترنزدیک مقادیر و قبول قابل برازندگی نشانگر ،0/1 تا
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 .(0)جدول  هستند پژوهش مدل برای مناسبی و مطلوب برازش گویای برازش هایشاخص کل در

 

 گیرینتیجه و بحث

 اصفهان نوجوانان روانشناختی سرمایه میزان که دهدمی نشان پژوهش از حاصل هاییافته

 داشته معکوسی راث آنان جرم به گرایش میزان بر مسأله همین و بوده باال به رو متوسط حد در

 و شد آزمون جرم به گرایش بر شانتأثیر و روانشناختی سرمایه ابعاد تکتک راستا همین در .است

 شهرستان نوجوانان میان در جرم به گرایش با افراد آوریتاب میزان بین که داد نشان نتایج

 با افراد بینیوشخ میزان بین که داد نشان دوم فرضیه نیز ادامه در دارد. وجود رابطه اصفهان

 میزان بین سوم فرض در دارد. وجود رابطه اصفهان شهرستان نوجوانان میان در جرم به گرایش

 ،داشت وجود رابطه اصفهان شهرستان نوجوانان میان در جرم به گرایش با افراد نفس به اعتماد

 گونه اینتوان می و است تأمل قابل نوجوانان بین در موضوع این و بود ضعیف رابطه این هرچند

 جرم کاهش در تغیرهام دیگر اندازه به نفس به اعتماد افزایش نوجوانان بین در که گرفت نتیجه

 میان در جرم به گرایش با افراد زندگی به امید میزان بین چهارم فرضیه در ندارد. یتأثیر

 بین که داد نشان فرض آخرین نهایت در داشت. وجود رابطه هم باز اصفهان شهرستان نوجوانان

 رابطه اصفهان شهرستان نوجوانان میان در جرم به گرایش با افراد روانشناختی سرمایه میزان

 دارد. وجود

 سایر با را نتایج این تواننمی ،نشده انجام عنوان این با دقیقاً پژوهشی هیچ که آنجایی از

 یهازهحو ترینهپیچید ل،اح عین در و جالبترین از یکی که آنجایی از اما ،کرد مقایسه هاهیافت

 و اندیشمندان میان در اخیراً که است یورکج و جرم به گرایش سیربر و مطالعه ،جامعهشناسی

 سیربر ردمو ،تحلیل قابل و سحسا موضوعی انعنو به شناسیجامعه و یروانشناس پژوهشگران

 نهما شد هیماوخ متوجه دخو افطرا ینیاد به دنکرهنگا با ،ستا گرفته ارقر عمیقی شکنکا و

 نیز جتماعیا نیناقو از سرپیچی و تخطی آن تبع به ،کنندمی یوپیر هارهنجا از دممر که رقد

 گیدنز قول به نیست، خاصی افراد ویژه فقط مجرمانه اعمال انجام به گرایش و جرم دارد. وجود

 و هارهنجا ینا ضنق هگا که یمارگذمی پا یرز را عمومی شپذیر ردمو یرفتار عداقو اوقات گاهی ما

 بوده متفاوت آن نوع البته ،است یعمد غیر و نیافتهنمازسا هگا و یعمد و یافتهنمازسا ،عداقو

 .ستا وتمتفا جامعه یک نگوناگو یهاوهگر و معاجو وتقضا حسب بر افنحرا جهدر و
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 با یاجامعه چنین در ،ستا توسعه حال در یا ارگذ لحا در یاجامعه انیرا کهاین به توجه با

 ،شهرنشینی شگستر و ستاییرو و یعشایر تجتماعاا نظیر سنتی یهارساختا و هامنظا رتغیی

 غلبا ن،گوناگو ملل و امقوا و هافرهنگ بین تتعامال تشدید و جتماعیا و جمعیتی تتحرکا

 رضمتعا بعضاً و وتمتفا جهانی و ملی ،محلی یلگوهاا برابر در ن،نااجو و نوجوانان هبه ویژ دم،مر

 یهارساختا دنبو ضعف در و سنتی یهادبنیا از نشدهکند با افراد از یربسیا .نداگرفته راقر

 میشوند رچاد بالتکلیفی و گمیدرسر رض،تعا به ،مناسب یلگوهاا ادنندتشخیص یا مدنی نوین

 .یدآمی پدیدها رویکج انبحر یشاپید و جتماعیا نابسامانی مینهز ضعیتیو چنین در و

 راستای در تواندمی آن ابعاد و مثبت یروانشناس مانند هاییهمؤلف افراد برای میان این در

 تبیین با پژوهش این در باشد. سازنده و مفید بسیار هاآن مشکالت و مسائل و بشری آالم کاهش

 بررسی در است. آمده دست به جالبی نتایج افراد جرم به گرایش بر یروانشناخت سرمایه میزان علی

 چقدر هر که یعنی ،داشت وجود اصلی متغیر دو بین معناداری و معکوس بطهرا فرضیات کلی

 پژوهش مدل در یابد.می کاهش نیز جرم به گرایش میزان باشد، باال روانشناختی سرمایه میزان

 ادبیات و نظری پیشینه به توجه با است، شده گرفته بهره ساختاری معادله مدل یک از که

 گذاشته آزمون به هاپرسشنامه در موجود آماری اطالعات با سپس ،گردیده تدوین مدل ،پژوهش

 سازیمدل از حاصل نتایج و شد واقع تأیید مورد نیز ساختاری معادله مدل در نتیجه این است. شده

  بود. موضوع همین یدمؤ

 

 های پژوهشمحدودیت

 به نوجوانان ییپاسخگو به توانمی موضوع بودنبدیع بر عالوه پژوهش این هایمحدودیت از

 را زیادی وقت آنان داعتما جلب برای بود ناچار محقق که کرد اشاره جرم به گرایش تسؤاال

 دهد. اختصاص
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 های برازندگی مدلشاخص: 1جدول 

 مقدار هاشاخص مقدار هاشاخص مقدار هاشاخص

CMIN 161/531 GFI 165/1 NFI 832/1 

RMSEA 181/1 AGFI 832/1 RFI 887/1 

CMIN/DF 035/03 CFI 805/1 HOELTER 233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل معادله ساختاری برای تبیین گرایش به جرم در نوجوانان :1مدل 

e 1 

e 2 

e 3 

 علیه اموال

 اشخاصعلیه 

 نظم عمومیعلیه 

گرایش 

 به جرم

سرمایه 

 روانشناختی

 اعتماد به نفس

 امید به زندگی

 بینیخوش

 آوریتاب

e 7 

e 6 

e 5 

e 4 

-.60 .62 

.79 

.60 

.69 

.85 

.36 

.98 



 5931وهفتم، تابستان سال دهم، شماره سی                      شكي/ فصلنامه حقوق پز 111 

 

جر
ه 

ش ب
رای

 گ
 بر

آن
ر 

أثی
و ت

ن 
وانا

وج
ي ن

خت
شنا

وان
 ر

ایه
رم

 س
ان

میز
ي 

رس
بر

م...
 

References 

1. Khalatbari J, Bahari S. The relationship between resilience and life 

satisfaction. Journal of Educational Psychology 2010; 2(1): 83-94. [Persian] 

2. Ejlali P. Take a look at crime statistics in Iran. Articles of social pathologies 

in Iran, Iranian Sociological Association, Tehran: Agah; 2004. p.349. 

[Persian] 

3. Farghadan A. Mental Health. Eastern Mediterranean Health Journal 2015; 

10(125): 3-6. [Persian] 

4. Rajabipur M. Principles of prevention of juvenile delinquency. Tehran: 

Montahi; 2008. p.108. [Persian] 

5. Seligman ME, Csikszentmihalyi M. Positive psychology: An introduction. 

Journal of American psychologist 2000; 55(1): p.5-14. 

6. Hasani R, Ahmadi M, Mirdarikvandi R. The relationship between Islamic 

optimism, Seligman learned optimism and mental security. Journal of 

Psychology and Religion 2011; 4(4): 75-102. [Persian] 

7. Qasemi N, Qoreishian M. Positive psychology the new approach of 

psychology to human nature. Journal of new of Psychotherapy 2009; 51(15): 

98-114. [Persian] 

8. Fayazi M, Simarasl N, Kaveh M. Using positive psychology in management 

and organizational leadership (growing movement). National Conference on 

Challenges of leadership and management in Iranian organizations, Islamic 

Azad University; 2010. p.4. [Persian] 

9. Jamshidian A, Forouhar M. Psychological capital organization. Tehran: 

Aeej; 2013. p.1, 36, 38, 112. [Persian] 

10. Hashemi Nosratabad T, Babapoor Kheiroddin J, Bahadori Khosroshahi J. 

The role of psychological capital in Psychological well-being According to 

the the effects of social capital. Journal of Research in Social Psychology 

2011; 1(4): 123-144. [Persian] 

11. Pasha Sharifi H, Najafi Zand J. [Translation of Positive Psychology]. Kar 

A (Author). Tehran: Sokhan; 2012. p.171. [Persian] 

12. Tabrizi M, Karimi R, Nilourari A. [Translation of Inner happiness]. 

Seligman M (Author). Tehran: Danjeh; 2010. p.19. [Persian] 



 5931وهفتم، تابستان سال دهم، شماره سی                      / فصلنامه حقوق پزشكي 111 

 

حي
صال

ضا 
در

می
 ح

ي،
اس

 عب
ود

حم
، م

دی
حم

ا ا
مین

ي، 
اش

قم
د 

سعی
 

13. Behpajooh A. Confidence in children and make recommendations for 

strengthening it. Journal of links 2010; 28(372): 28-33. [Persian] 

14. Ansari S. The relationship between psychological capital and mental 

health and job Frazzle primary school teachers Chaloos, psychology. MA 

Dissertation. Kashan Iran: University of Kashan; 2013. p.152. [Persian] 

15. Keraskian A. Psychological Tools/ scale hope of teens. Journal of Grow 

School Counselor 2013; 9(33): 34-35. [Persian] 

16. Beigi A, Farahani M, Mohammadkhani SH, Mohammadifar M. Diagnostic 

role of quality of life and hope for addicts Unknown and Addicts on methadone 

maintenance treatment. Journal of Clinical Psychology 2011; 3(3): 75-84. 

[Persian] 

17. Keshtkaran T. The relationship between family communication patterns 

and resiliency in students of university of Shiraz. Journal of Knowledge and 

Research in Applied Psychology 2009; 11(39): 43-53. [Persian] 

18. Karami J, Zakie EA, Alikhani M. Relationship between religious 

orientation with the resilience and optimism in student’s university of Razi. 

Jornal of Culture at the Islamic University 2012; 2(3): 243-256. [Persian] 

19. Avolio BJ, Luthans F. The high impact leader: Moments matter in 

accelerating authentic leadership development. New York: McGraw-Hill; 2006. 

p.83. 

20. Asqharipoor H, Asqharipoor N. [Translation of Top confidence]. Linden 

Feeld G (Author). Tehran: Sprout Grow; 2005. p.41. [Persian] 

21. Parham B. [Translation of The basic steps of the process of thought in 

sociology]. Aron R (Author). Tehran: Cultural and Scientific Publications; 

2005. p.368. [Persian] 

22. Salasi M. [Translation of Sociological theory in modern times]. Riters J 

(Author). Tehran: Scientific Publications; 2000. p.84. [Persian] 

23. Malekian L, Sharifian S. Study of Social factors affecting crime in 

Women prisoners. Journal of Social Research 2009; 2(5):143-169. [Persian] 

24. Bokharai A. Sociology of social deviations in Iran. Tehran: Echoes of 

community; 2007. p.71-73. [Persian] 


