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  مقدمه. 1
گروه به  کیکه افراد  شودیگفته م يبه رفتار یرفتار انحراف

را نقض  که در آن هستند ياجامعه يآن، هنجارها لهیوس
مصرف  ،يمثل دزد ییرفتارها شامل رفتارها نی. اکنندیم

و بروز  وعیش زانی). م1( شوندمیمواد، فرار، تجاوز و خشونت 
و  یاندر دوره نوجو يادیز زانیبه م یانحراف يرفتارها
 یانحراف يرفتارها يباال وعی). ش2( ابدییم شیافزا یبزرگسال

و  یشناخت ،یستیز راتییغت لیاحتماال به دل یگروه سن نیدر ا
 یدر دوره نوجوان یکنترل شناخت یی). توانا3است ( یاجتماع

مسئله آنان را در برابر  نینکرده و هم دایرشد پ یبه اندازه کاف
در  ی). رفتار انحراف4( کندیم رتریپذبیآس یانحراف يرفتارها
 ،یمصرف مواد، جرم، اختالفات خانوادگ شیبا افزا ینوجوان

احتمال مرگ  شیو افزا یلیر عملکرد تحصاختالل د
مصرف الکل)  و سوء کشیگرید ،کشیاز خود ی(ناش یعیطبریغ

و  یخانوادگ ،ي). انواع عوامل فرد5همراه است ( یدر بزرگسال
 یرفتار انحراف گان،یهمساالن و همسا درسه،مثل م یاجتماع

نگرش مثبت  ،يدیام). نا6( کنندیم ینیبشیدر نوجوانان را پ
 ن،ینظارت کم والد ،یانحراف يو خانواده نسبت به رفتارها فرد

مشخص و محکم  نینبود قوان ن،ینداشتن ارتباط مناسب با والد
 يتارهاموثر بر رف یو خانوادگ يدر خانواده از عوامل فرد

فشار همساالن و ارتباط  چنینهمدر نوجوانان هستند.  یانحراف
 دهند،یانجام م یرافانح يکه رفتارها یبا دوستان و همساالن

). 8، 7( شوندیرفتارها م نینوجوانان به ا لیتما شیباعث افزا
 ییهایژگیداشتن و گریدر کنترل بر رفتار و به عبارت د یناتوان

 یکنترلخود ،یفعالشیبودن، ب یتکانش ن،ییمثل عزت نفس پا
 یعوامل گریاز د الیانداختن ام قیدر به تعو یو ناتوان نییپا

 یانحراف يفرد را نسبت به رفتارها يریپذبیآس هستند که
رفتار پرخطر  هینظر نه،یزم نی). در ا9، 1( دهدیم شیافزا
 يمربوط به انجام رفتارها يهاهینظر نیتراز مهم یکی سریج

پرخطر را  يدر نوجوانان است و احتمال وقوع رفتارها طرپرخ
قش و ن یاجتماع-یکننده روانبراساس عوامل خطر و محافظت

 ،یانحراف يپرخطر مانند رفتارها يها در وقوع رفتارهاآن
. دهدیم حیتوض حفاظیب یمصرف مواد، الکل و روابط جنس

 وعوامل خطر شامل مجال انجام رفتار پرخطر (مجال خطر) 
نسبت به  يریپذبیانجام رفتار پرخطر (آس يبرا يریپذبیآس

 شیافزا پرخطر را يخطر) هستند که احتمال انجام رفتارها
به مواد و  يریپذی). مجال خطر ادراك دسترس10( دهندیم

 نیخانه و در ب طیرا در مح یانحراف يامکان انجام رفتارها
عوامل  منسبت به خطر ه يریپذبی. آسسنجدیم گانیهمسا

 ترکمادراك شانس  ن،ییعزت نفس پا ،یمانند افسردگ يفرد
در  تیموفق يابر نییو انتظار پا یدر زندگ تیموفق يبرا

 یضداجتماع يرفتارها شیعوامل را بر افزا نیمدرسه و نقش ا
گفت، رفتار  توانیم هینظر نیا هی). در توج11( کندیم یبررس

و همساالن است.  انوادهخ ریتحت تاث يادیز زانینوجوانان به م
 يبر رفتار نوجوانان باعث کاهش رفتارها نینظارت والد

زودرس و پرخطر در  یط جنسمصرف مواد و رواب ،یانحراف
محکم و ثابت و  نیوضع قوان ،چنینهم)، 12( شودیها مآن

ها با و داشتن رابطه مناسب با آن نیکنترل فرزندان توسط والد
). ارتباط 13همراه است ( نوجواندر  یانحراف يکاهش رفتارها

در همساالن و دوستان و  یانجام رفتار انحراف نیب یتوجهقابل
نظر از نوع آن وجود دارد در نوجوانان صرف یحرافرفتار ان

) که خشونت و 15( دهندیها نشان مپژوهش چنینهم ).14(
مصرف مواد در  شیبا افزا هاهیمصرف مواد توسط همسا

 یلیتحص تی. شرکت در مدرسه، موفقستهمراه ا ینوجوان
 يخطر انجام رفتارها زین گرتیو داشتن معلمان حما تربیش
 یو افسردگ نیی) و اعتماد به نفس پا16، 6را کاهش ( یانحراف

 شیافزا یانحراف يآنان را در برابر رفتارها يریپذبیآس زین
انجام  یانحراف يرفتارها ناز دخترا تربیش ان). پسر1( دهدیم
) همسو 17( نیشیپ يهابا پژوهش این موضوع که دهندیم

ممکن است  از نوجوانان دختر تربیشبود. نوجوانان پسر 
همساالن همجنس خود مشاهده  نیرا در ب یانحراف يرفتارها

 از تربیش پسران چنینهمرا الگو قرار دهند،  هاآنکنند و 

 یضداجتماع يکه رفتارها شوندیم ییهاعضو گروهدختران 
فرار از مدرسه و خشونت  ،يمانند مصرف الکل و مواد، دزد

در رابطه با عوامل مربوط  يرایبس يها. پژوهشدهندیانجام م
به طور  یدر نوجوانان در جوامع غرب یانحراف يبه رفتارها
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 يهااز مولفه يااست که هرکدام جنبه انجام شده ياگسترده
قرار  یرا مورد بررس یبر رفتار انحراف گذارریمرتبط و تاث

در  هانهیاز زم یها در بعضپژوهش نیاند. هرچند که اداده
حال، ساخت هر جامعه و  نیبا ا ،دنکاربرد دار زینجامعه ما 

 نیمتفاوت است. بنابرا گریبا جوامع د يافرهنگ هر جامعه
و  یدر نوجوان یرفتار انحراف کنندهنییممکن است عوامل تب

متفاوت باشد. از  دهیپد نیهر عامل با ا یهمبستگ زانیم
 ینحرافرفتار ا نهیبا توجه به کمبود پژوهش جامع در زم ،رونیا

در  یرانینوجوانان ا نیرفتارها در ب نیا وعیش شیو افزا
 یرفتار انحراف ینیبشیپژوهش حاضر با هدف پ ر،یاخ يهاسال

و مجال خطر در سطح  يریپذبیخطر آس ينوجوانان بر مبنا
شهر  يهارستانیدر دب یگیو همسا هخانواده، همساالن، مدرس

نان دختر و پسر از نوجوا سهیمقا چنینهم .تهران انجام شد
 یبه عنوان هدف جانب زین یانحراف يانجام رفتارها زانینظر م

  .قرار گرفت یمورد بررس
  
  مالحظات اخالقی .2

به تصویب کمیته اخالق  600./1489این مطالعه با کد 
  رسیده است. علوم پزشکی شهید بهشتی پژوهشی دانشگاه

  
  هاو روش مواد. 3
بود که  یاز نوع همبستگ و یپژوهش مقطع کیپژوهش،  نیا

و مجال خطر  يریپذبیوابسته و خطر آس ریمتغ یرفتار انحراف
 يرهایمتغ یگیدر سطح خانواده، همساالن، مدرسه و همسا

 نیا ي. جامعه آمارآمدندیپژوهش به حساب م نبیشیپ
گانه  20آموزان دختر و پسر مناطق پژوهش شامل همه دانش

در مقطع  1393-94یلیتهران بود که در سال تحص هرش
 جمعیت آماريبودند.  لی(متوسطه) مشغول به تحص رستانیدب

 200جو از مسئوالن آموزش و پرورش حدود وبر اساس پرس
پژوهش با در نظر گرفتن جدول  نیهزار نفر و تعداد نمونه در ا

نفر در نظر گرفته شد. نظر به گسترده بودن  1847مورگان، 
 ياچند مرحله ياه صورت خوشهب گیرينمونه ،يجامعه آمار

گانه آموزش و  20که از مناطق  بیترت نیبه ا ،اجرا شد

منطقه از شمال، جنوب،  5پرورش شهر تهران چند منطقه (
و از  رستانیاز هر منطقه چند دب شرق، غرب و مرکز تهران)،

انتخاب شد و در  مختلف يهاهیچند کالس از پا رستانیهر دب
و  گردیدانتخاب  تصادفی طورهب آموزشدان 1860تعداد نهایت 

شد.  يآورتوزیع و سپس جمع هاآنها در بین پرسشنامه
کنندگان داده شد که تمام به شرکت نانیاطم نیا ترشیپ

ها حق داشتند که در صورت اطالعات محرمانه هستند و آن
 ورود هايشرکت نکنند. مالك یبررس نیدر ا لیعدم تما

مجرد بودن و قرار داشتن  رستان،یقطع دبدر م لیتحص شامل
خروج عدم  يها. مالكبودسال  19 یال 14 یدر دامنه سن

ناقص به سئواالت  یدهبه شرکت در پژوهش و پاسخ لیتما
در مورد  يمختصر حیتوض یافراد نمونه مورد بررس يبود. برا

شد  آموزان گفتهشد. به دانش موضوع و اهداف پژوهش داده
مورد استفاده قرار خواهند  یامور پژوهش يرات بتمام اطالعا

ها در پرسشنامه شد که ذکر نام آن دیتاک چنینهمگرفت و 
چندگانه به  ونیرگرس لتحلی روش با هاندارد. داده یضرورت

 24نسخه  SPSS يآمار افزارنرماستفاده از با گام و بهروش گام
  .شد لیتحل

  پژوهش يابزارها
 یکننده و خطرساز روانمحافظت يهاعوامل و رفتار مقیاس
عوامل  هايمقیاس: این مقیاس از MPPFPRFB)ی (اجتماع

در  یاجتماع روانی خطرساز و کنندهمحافظت يو رفتارها
 هیو همکاران ته سریکه توسط ج است پرخطر يرفتارها نهیزم

است  یسلسله مراتب يساختار يابزار دارا نی). ا11است ( شده
عوامل  )عوامل محافظ و ب )الف :هکه از دو بخش عمد

  .شده است لتشکی سازخطر
خطر  ،یرفتار انحراف هايمولفه ،پژوهش نیا در
همساالن، خطر /يریپذبیخانواده، خطر آس/يریپذبیآس
مجال خطر/خانواده، مجال  زیمدرسه و ن/يریپذبیآس

شده استفاده  یگهمسای/خطر و مجال يرپذییخطر/دسترس
کرونباخ  ي، آلفا86/0 یمولفه رفتار انحراف کرونباخ ياست. آلفا

همساالن /يریپذبی، آس69/0خانواده /يریپذبیخطر آس
، 78/0، مجال خطر/خانواده 74/0مدرسه /يریپذبی، آس76/0
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 يریپذیو مجال خطر/دسترس 84/0 یگیمجال خطر/همسا
 اس،یمق نی). در رابطه با ا14است ( محاسبه شده 71/0

   .صورت نگرفته است یخلدا یابیتاکنون هنجار
  
  هاافتهی. 4
 ن) و پسرا1/1( 1/16 ن) سن دخترااری(انحراف مع نیانگیم
و  هیقابل تجز هايپرسشنامهتعداد ) سال و کل 1/1( 1/16

 2/51نفر ( 946بود.  پرسشنامه 1847پژوهش،  نیدر ا لیتحل

 901دختر و  یرستانیآموزان دبتعداد را دانش نی) از ادرصد
. از دادندیم لیآموزان پسر تشک) را دانشدرصد 8/48نفر (

 8/24افراد سال اول ( نینفر از ا 462 ،یلیتحص هیلحاظ پا

نفر سال سوم  407)، درصد 7/24نفر سال دوم ( 459)، درصد
 ای) سال چهارم درصد 9/8نفر (165)، درصد 9/21(
سوال  نیا زی) ندرصد 7/19نفر ( 367و بودند  یدانشگاهشیپ

 3/18نفر ( 340 ،یلینظر رشته تحص از ند.نداده بودرا پاسخ 

) رشته علوم درصد 8/26نفر ( 499 ،ی) رشته علوم انساندرصد
تعداد  و یاضی) رشته علوم ردرصد 2/12نفر ( 226 ،یتجرب
 تیبودند. از نظر وضع ی) رشته عمومدرصد 5/34نفر ( 642

 ،یشغل دولتداراي  ای) کارمند درصد 7/31نفر ( 590شغل پدر
 8/4نفر ( 89 و شغل آزاد ي) دارادرصد 4/60نفر ( 1123
ال را پاسخ وس نی) ادرصد 1/3نفر ( 58و بودند  کاری) بدرصد

نفر  210مادران گروه نمونه  یشغل تیندادند. در رابطه با وضع
 6/6نفر ( 123 ،یشغل دولتداراي  ای) کارمند درصد 3/11(

 دار) خانهددرص 0/80نفر ( 1488 و شغل آزاد ي) دارادرصد
  .سوال را پاسخ ندادند نیا زنی) درصد 1/2( نفر 39 و بودند

  
  یبا رفتار انحراف يریپذبیمجال خطر و آس يهامولفه نیب یهمبستگ .1 جدول

  رفتار انحرافی M  SD  متغیرها
  29/0** 07/2 26/4  مجال خطر/خانواده
 31/0** 78/1 47/3 مجال خطر/همسایه
 38/0** 9/2 7/7 پذیرمجال خطر/دسترسی

 31/0** 4/3 53/12  پذیري/خانوادهآسیب
 21/0** 99/0 77/2 پذیري/همساالنآسیب

 23/0** 88/0 18/2 پذیري/مدرسهآسیب
 1 7/6 57/16 یرفتار انحراف

**01/0< p* ،05/0< p  
  

نمرات رفتار  نیانگیم سهیمستقل به منظور مقا یت آزمون
رفتار  نیانگید که مدر پسران و دختران نشان دا یانحراف
 با دختران سهیدر مقا)  =32/17Mدر پسران ( یانحراف

)82/15M=  (داريیبه طور معن   
)01/0 <p، 82/4=)1823( t( باالتر است.   

و مجال  يریپذبیابعاد آس یکنندگینیبشیاثر پ یبررس يبرا
چندگانه به روش  ونیرگرس لیاز تحل ،یرفتار انحراف يخطر رو

  .است ستفاده شدهگام به گام ا
  

  یو مجال خطر بر رفتار انحراف يریپذبیکنندگی ابعاد آسبینیاثر پیش یبررس .2 جدول
  B S. E  Beta  t  p  R R2  F  p  بینمتغیرهاي پیش
         001/0 48/6 - 63/0 115/4  مقدار ثابت

  001/0  3/155  25/0  49/0 001/0 28/13 3/0 05/0 67/0  يریپذیخطر/ دسترس مجال
         001/0 57/8 19/0 044/0 37/0  خطر/ خانواده لمجا

         001/0 7/6 15/0 17/0 14/1  مدرسه /يریپذبیآس
  

گام بعد از سه گام در جدول بهگام ونیمرحله آخر رگرس نتایج
هم  يخطر روو مجال يریپذبیحاکی از آن بود که ابعاد آس 2

تبیین  را یشده رفتار انحراف لیدرصد واریانس شاخص تعد 25
دار بودن . نتایج تحلیل واریانس براي بررسی معنیکنندیم

نشان  یانحراف تارشده رف لیشاخص تعد هکنندبینیمدل پیش
اثر  نیبشیپ يرهایداد که حداقل یکی از متغ

 =p، 3/155 >001/0(داري دارد کنندگی معنیبینیپیش
)1742 , 3( F( .مجال  ن،یبشیپ يرهایاز بین متغ

، )p ،28/13 -  =t ،067/0-=B > 01/0( يریپذیرسخطر/دست
و ، )p ،57/8  =t، 37/0 =B > 001/0(مجال خطر/خانواده 

اثر  )p ،7/6 =t ،14/1 = B > 001/0(مدرسه /يریپذبیآس
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شده رفتار لیداري بر شاخص تعدکنندگی معنیبینیپیش
  .داشتند یانحراف

  
   بحث. 5

جال خطر در سطح و م يریپذبینشان داد خطر آس مطالعه
 ینیبشیدر نوجوانان را پ یخانواده و مدرسه، رفتار انحراف

از نوجوانان دختر رفتار  تربیشو نوجوانان پسر  کنندیم
. بر اساس پژوهش حاضر مجال خطر دهندیانجام م یانحراف

 نوجواناندر  یرفتار انحراف شیبا افزا گانیدر خانواده و همسا
) همسو است. 18( نیشیپ ياههمراه است که با پژوهش

 يتربیشهستند و نظارت  تگریها حماآن نیکه والد ینوجوانان
انجام  یانحراف يرفتارها يترکمها دارند به احتمال بر رفتار آن

خود  نیبا والد یکه ارتباط مناسب ینوجوانان چنینهم. دهندیم
به  ،شوندیم دهیکش ینحرافا يبه سمت رفتارها ترکمدارند 

مورد  یاجتماع ينقض هنجارها لیکه نگرانند به دل لیدل نیا
کنترل  هی). بر اساس نظر19شوند ( هیها تنبانتظار توسط آن

و  میبر رفتار نوجوانان اثرات مستق نینظارت والد یاجتماع
 میکه به صورت مستق ینیبر نوجوانان دارد. والد یمیمستقریغ

 يرند، مجال انجام رفتارهانوجوانان نظارت دا تارو مداوم بر رف
نوجوانان  شوندیو باعث م دهندیرا به فرزندانشان نم یانحراف
نظارت  چنینهم .رفتار کنند نیمطابق با انتظارات والد تربیش
که  یخود را بر رفتار نوجوانان هنگام میمستقریاثرات غ نیوالد

افقت که مو ینوجوانان نیبنابرا ،گذاردیاز خانه هستند م رونیب
 کنندینم افتیدر ییرفتارها نیانجام چن يخود را برا نیوالد

 دایسوق پ یانحراف يبه سمت رفتارها يترکمبه احتمال 
مطالعه  يبرا یشناسبوم يهاهی). بر اساس نظر19( کنندیم

اعم از خانواده و  یاجتماع يهاتیهمه موقع دیرشد انسان با
). موافقت 20د (گرفته شون رارق یمورد بررس گانیهمسا
 يهادر محله یو زندگ یانحراف يبا انجام رفتارها گانیهمسا
فقر، مصرف و  ،یاجتماعضد يها) و حضور گروه18( زیخجرم

احتمال  گانیهمسا نیفروش مواد مخدر به صورت آزاد در ب
 بر ).5( دهدیم شیرا در نوجوانان افزا یانحراف يانجام رفتارها

فرد در خانواده با  يریپذبیآس پژوهش حاضر، جیاساس نتا

در نوجوانان همراه است که همسو با  یانحراف يرفتارها شیافزا
عامل  نیتر). خانواده مهم8است ( نیشیپ يهاپژوهش جینتا

 نشانیکه توسط والد یافراد است. نوجوانان يشدن برایاجتماع
ها آن نیوالد نیب يادیتعارض ز کهنیا ایو  شوندیطرد م

انجام  یانحراف يرفتارها يتربیشرد، به احتمال وجود دا
 جادیا جهیطردشدن و در نت جهینت ی. رفتار انحرافدهندیم

که اعتماد به  یدر نوجوانان است. نوجوانان یخودپنداره منف
 يهابه سمت گروه تربیشجبران آن  يدارند برا يترکمنفس 
 یبدن هیتنب ثبات،یو ب دی. کنترل شدشوندیم دهیکش یانحراف

 یکنترل را درون ترکمنوجوانان  شودیباعث م نیو غفلت والد
رفتار  جهیباشند و در نت داشته يترکمکنند، اعتماد به نفس 

فرد  يریپذبیآس چنینهم). 8انجام دهند ( يتربیش یانحراف
در نوجوانان  یرفتار انحراف شیهمساالن افزا نیدر مدرسه و ب

 يهاتیموقع نیتراز مهم یکید. مدرسه دار اهرا به همر
که  لیدل نیاست، به ا یو نوجوان یدر دوره کودک یاجتماع

 يوقت خود را در مدرسه و با دوستانشان سپر تربیشنوجوانان 
ها کاسته خانواده بر آن ریاز تاث رسدیو به نظر م کنندیم
ا ب ار یمناسب یکه رابطه اجتماع ینوجوانان نی. بنابراشودیم

بهنجار  يرفتارها يتربیشبه احتمال  کنندیمدرسه برقرار م
 چنینهم. کنندیکسب م یلیتحص تیو موفق دهندیانجام م

در  یانحراف ينگرش مثبت نسبت به مدرسه با کاهش رفتارها
در مدرسه و  تیموفق نیی). انتظار پا22نوجوانان همراه است (

 يرفتارها سمت با مدرسه، نوجوانان را به یگانگیاحساس ب
 يهاتیدر فعال ترکمشدن  ری). درگ23( دهدیسوق م یانحراف
 ردگییآموزان مرا از دانش تینه تنها فرصت موفق یلیتحص

کنند که خود  یتیکفایاحساس ب تربیش شودیبلکه باعث م
). بر اساس 24را به همراه دارد ( تربیش یاجتماعضد يرفتارها
در  یمهم اریبس شمساالن نقدوستان و ه ،هاپژوهش

پرخطر  يرفتارها ریو سا یانحراف يجرم، رفتارها ینیبشیپ
)، 26آکر ( یاجتماع يریادگی هی). بر اساس نظر25دارند (
گرفته  ادی گرانید يرفتار يبر اساس الگوها یانحراف يرفتارها

از  یانحراف يکه رفتارها کندیمطرح م هینظر نی. اشوندیم
مثبت و  يامدهایو مشاهده پ النفتار همسااز ر دیتقل قیطر
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با کودکان و بزرگساالن،  سهی. در مقاشوندیآن کسب م یمنف
دوستانشان قائل هستند، زمان  يبرا يتربیش تینوجوانان اهم

 ریتاث تحت تربیشو  کنندیم يرا با دوستانشان سپر يتربیش
که  ین). زما27( رندیگیدوستانشان قرار م ينگرش و رفتارها

 یاجتماعضد يها و رفتارهاها، نگرشخاطر ارزش هنوجوانان ب
در  یانحراف يشوند، انجام رفتارها قیتوسط دوستان خود تشو

 ي). ادراك انجام رفتارها13( ابدییم شینوجوانان افزا نیب
 يانجام رفتارها يادیز زانیتوسط همساالن به م یانحراف

 یجوان). دوره نو28( ندکیم ینیبشیمشابه در نوجوانان را پ
 یاجتماعضد يو رفتارها یافسردگ زانیاست که م يادوره

ها ). پژوهش29( ابدییم شیمثل مصرف مواد در آن افزا
 شیدر نوجوانان با افزا یاند افسردگنشان داده چنینهم

که  بیترت نیدر آنان همراه است. به ا یانحراف يرفتارها
 ییهاخود دست به رفتار یفکاهش عواطف من ينوجوانان برا

. افراد افسرده در زنندیم جوانايو مار گاریمثل مصرف الکل، س
 ییاحساس تنها تربیشخود مشکل دارند و  یروابط اجتماع

اعتماد  ،یاجتماعضد يهادر گروه یتبا عضو نیبنابرا .کنندیم
). 30( کنندیخود را جبران م یبه نفس کم و عواطف منف

انجام  یانحراف يهارفتار ناز دخترا تربیش نپسرا چنینهم
) همسو بود. نوجوانان 17( نیشیپ يهاکه با پژوهش دهندیم

را  یانحراف ياز نوجوانان دختر ممکن است رفتارها تربیشپسر 
ها را الگو همساالن همجنس خود مشاهده کنند و آن نیدر ب

 ییهاگروهاز دخترها عضو  تربیشپسرها  چنینهمقرار دهند، 
مانند مصرف الکل و مواد،  یاجتماعضد يکه رفتارها شوندیم

  .دهندیفرار از مدرسه و خشونت انجام م ،يدزد
  
  يریگجهینت. 6

افراد و  نیترمهم گانیمدرسه، همساالن و همسا خانواده،
ها در ارتباطند هستند که نوجوانان با آن یاجتماع يهاتیموقع
در حوزه  یو مداخالت رانهیگشیپ يهاجهت در برنامه نیو از ا

ها را هدف آن ریو تاث هاتیموقع نیا دیبا یانحراف يرفتارها
از  یبه نوجوانان تهران یرسقرار داد. محدود بودن نمونه مورد بر

آن را به کل  میپژوهش حاضر است که تعم يهاتیمحدود
 هاریمتغ يریگاندازه ،چنینهم .کندیمحدود م یرانینوجوانان ا

خود نوجوانان بوده که ممکن است با  يهابر اساس گزارش
 لیدل نیبه ا ،پرسشنامه پاسخ نداده باشند يهادقت به سوال

ممکن است موجب شود نوجوانان  همدرس طیکه اجرا در مح
 گرید يهاتیکارتر به سواالت پاسخ دهند. از محدودمحافظه

که ترك  یاندر نوجوان یاست که رفتار انحراف نیپژوهش ا نیا
 يهاپژوهشگردد پیشنهاد می. سنجدیاند را نمکرده لیتحص
اثر  یطول يهاو پژوهش ترعیدر سطح وس يبعد
پژوهش حاضر را بر  يرهایمتغ ياو واسطه یکنندگلیتعد

 یانحراف يقرار دهند. رفتارها یمورد بررس یانحراف يرفتارها
 نیو از ا بزرگ در حوزه سالمت است ینگران کیدر نوجوانان 
گران خانواده و درمان گذاراناستیاست که س يجهت ضرور

در  یانحراف يرا در جهت کاهش بروز رفتارها یمداخالت
   ).30( رندینوجوانان به کار گ

  
  . تقدیر و تشکر 7

 تمامیاز گونه حامی مالی نداشته است. این مطالعه هیچ
 و ردخت آموزانمسئوالن آموزش و پرورش و معلمان و دانش

   یلتحصی سال در که تهران شهر گانه 20 مناطق پسر
 لی(متوسطه) مشغول به تحص رستانیدر مقطع دب 94-1393

کردند، کمال تشکر را  ياریپژوهش  نیبودند و ما را در انجام ا
  .میدار
  
  . سهم نویسندگان8

تمامی نویسندگان معیارهاي استاندارد نویسندگی بر اساس 
مللی ناشران مجالت پزشکی را دارا پیشنهادات کمیته بین ال

  بودند.
  
  . تضاد منافع9

گونه تضاد نمایند که هیچوسیله نویسندگان تصریح میبدین
.منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد
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 Background and Aim: Present study was conducted to investigate the 
prediction of juvenile delinquency based on individual vulnerability and 
the risk opportunity in the family, peers, school and neighborhood in 
high schools in Tehran 
Materials and Methods: This is a coss-sectional study. The statistical 
population of this study included all the female and male students of 20 
districts of Tehran who were studying in high school during the 
academic year 2013-2014. The sample size of the study was 1847 
individuals (946 (51.2%) girls and 901 (48.8%) boys). The sampling 
was performed in a multi-stage cluster method due to the extent of the 
population, and the participants of this study completed the socio-
mental protective and risk factors and behaviors scale. Data were 
analyzed using multiple regression analysis, stepwise method, and 
SPSS-24 statistical software. 
Findings: Results of present study showed that among predictor 
variables, risk opportunity/availability (B=0.67, t=13.28, p<0.001), 
vulnerability/family (B=0.37, t=8.57, p<0.001), and vulnerability/school 
(B=1.14, t=6.7, p<0.001) have significant prediction effect on adjusted 
index of adolescents’ delinquent behavior, also adolescent boys do 
more delinquent behavior than girls (t (1823) =4.82, p<0. 01). 
Conclusion: This study showed that the individual vulnerability and 
risk opportunity in the family, peers, school and neighborhood predict 
delinquent behavior in adolescents. So, it is necessary to take 
preventive measures and interventions for this age group, risk factors 
should be considered at individual, school and family levels. 
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