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بررسي اعتبار و پايايي مقياس بزهکاري آيندهنگر


اكبر عليوردينيا ،استاد ،گروه جامعهشناسی دانشگاه مازندران  ،ايران

محمدرضا حسني ،استاديار ،گروه جامعهشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان ،ايران
چکيده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اعتبار و روايی مقیاس بزهکاری آيندهنگر در میان دانشآموزان است .بزهکاری آيندهنگر ،در مقابل بزهکلاری
گذشته نگر و به معنای سنجش بزهکاری براساس احتمال انجام رفتارهای بزهکارانه در موقعیتی فرضی است .پژوهشگران ،سنجههای آيندهنگلر
را طراحی کرده اند تا بهوسیله آنها ،پاسخگويان درباره احتمال ارتکاب برخلی از جلرا م آينلدهنگلری کننلد .در پلژوهشهلای داخللی مقیلاس
بزهکاری آينده نگر ،تاکنون به کار نرفته است؛ بنابراين ،پژوهش حاضر تالش میکند ضمن معرفی مقیاس اين بزهکاری فايلده و سلودمندی آن
را بهصورت عملی و مبتنی بر دادهها و شواهد تجربی نشان دهد .اين پژوهش در سال تحصیلی 1939-31بهصورت پیمايشلی و بلا اسلتهاده از
توزيع پرسشنامه در میان دانشآموزان دختر و پسر پاية سوم دبیرستان شهر تبريز انجام شده است .نمونهگیری با روش طبقهبنلدیشلده انجلام
شده و حجم آن نیز  898نهر است .اعتبار اين مقیاس با استهاده از اعتبار محتوا ،اعتبار سازه نظری و اعتبار سازه تجربی بهدستآملده از تحلیل
عاملی ارزيابی و پايايی مقیاس نیز با استهاده از آلهای کرونباخ بررسی شده است .نتايج تحلی عاملی با اسلتهاده از روش مللهلههلای اصللی و
چرخش واريماکس و تحلی عاملی تأيیدی نشان میدهد مقیاس بزهکلاری آينلده نگلر ،از ههلت عامل خشلونت ،سلرقت ،وندالیسلم ،تقلل
امتحانی ،کج روی جنسی ،مصرف مواد و تخلهات منزلتی تشکی شده است که اين موارد حدود 88درصلد از واريلانس کل مقیلاس را تبیلین
میکنند .ضراي

آلهای کرونباخ برای ک مقیاس و ابعاد آن نیز به میزان مطلوبی برآورد شده اسلت .مطلاب نتلايج پلژوهش مقیلاس بزهکلاری

آيندهنگر ،جايگزين مناسبی برای بزهکاری گذشتهنگر است .امتیاز مهم اين بزهکاری اين است کله رفتارهلای الگلودار و پايلا را ملدنظر قلرار
می دهد و اين مقیاس برای تبیین بزهکاری و همچنین ،برای ارا ة توصیههلای سیاسلتی در حلوزي پیشلگیری و سیاسلتگذاری در نظلام علدالت
قضايی جوانان مناس تر است.
واژههاي كليدي :بزهکاری آيندهنگر ،اعتبار ،پايايی
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مقدمه و بيان مسأله

بدرفتاری جدی کودکان همعقیده هستند؛ املا درزمینله تعیلین

تعاريف موجود از بزهکاری 1نوجوانان ،ازنظر معنا و مضمون،

نوع ويژگی های مشلمول بلدرفتاری يلا مشلخصکلردن افلراد

بسیار گسترده و متنوع است و درباره اين اصطالح دو تعريلف

مشمول در ردي کودکان ،بسیار اندک تواف دارند .بلرای مالال

رايللج وجللود دارد .نخسللت ،تعريللف قللانونی کلله مطللاب آن

در آمريکا در هر ايالت قوانینی برای تعريف بزهکاری تصوي

بزهکاران جوانانی هستند که نظلام علدالت جوانلان 1بلر آنهلا

شده است؛ بلهطلوری کله  81تعريلف مشلخص از بزهکلاری

می زند و دوم ،تعريف رفتاری و غیرقانونی که از اين

نوجوانان وجود دارد .همچنین ،در چین مطاب قوانین حقلوقی

برچس

8

ديدگاه ،بزهکاران جوانانی هستند که اصول و قوانین جنايی را

افراد با سلن کمتلر از  18سلال در رده «صل ار » طبقلهبنلدی

زير پا میگذارند؛ درحالیکه ممکن است بهطور رسمی چنلین

میشوند .ص ار و جوانان دو مههلوم متهلاوت هسلنند؛ املا بلا

برچسبی بر آنها زده شود يا از آن مصون بمانند .ازنظر قلانونی

يکديگر هم پوشانی دارند؛ بهطوریکه مههوم نخست مقولله ای

بزهکار نوجوانی کوچل تلر از 18سلاله اسلت کله از قلوانین

حقوقی و دومی مقولله ای اجتملاعی اسلت .براسلاس قلوانین

تخلهلات منزلتلی 9شلده اسلت.

کیهری چین ،بزهکاری نوجوانلان اصلطالحی حقلوقی نیسلت

تخلف منزلتی رفتاری است کله وقتلی نوجلوانی آن را انجلام

( .)Chen, 1999: 5درمجموع ،بزهکاری به آن دسلته از رفتارهلا

دهللد ،آن کللار تخلللف محسللوب شللود (.)Joseph, 1995: 2

اطالق می شود که هرگاه شخصی با سن کمتر از بزرگسالی آن

ازجمله تخلهات منزلتی فرار از منزل ،مصلرف سلیگار ،رفتلار

را انجام دهد ،عم او نقض قانون تلقلی ملیشلود و واکلنش

غیراخالقی ،گريز از مدرسه ،راننلدگی بلا سلنی کمتلر از سلن

قلانونی جامعله را بلر ملیانگیلزد

 )Marte,بنلابراين،

قانونی ،بیانضباطی يا بیادبی در محیط خانه و مدرسه و نظاير

بزهکللاری بللهجللز در بللر داشللتن جللرا م ،شللام رفتارهللای

اين موارد است.

غیرمجرمانه نیز هست .مواردی چلون فلرار از منلزل ،گريلز از

کیهری عدول کرده يا مرتک

(2008: 2

مدرسه و سلرپیچی از دسلتورات واللدين يلا مراجلع قلانونی

برساخت اجتماعی «بزهکاری نوجوانان» دست کم حاص
اين سه تحول تاريخی بوده است« :کشف» کودکی و نوجوانی،

مصادي ديگری از بزهکاری تلقی می شوند .اين نلوع اعملال،

آمللوزي قللانون عمللومی پللارنس پاتريللا 1در انگلللیس و تولللد

اغل

بهصورت تخلهلات منزلتلی مطلرح ملیشلوند کله ايلن

جرمشناسی اثباتگرا؛ بنابراين ،مههوم بزهکاری نوجوانان هلم

موضوع به وضعیت سنی شخص هنگام ارتکاب تخلف اشلاره

ازلحاظ اجتماعی و هم ازنظر قانونی بر منزلت مجزا و متملايز

دارد .معموالً بیشترين سن برای حوزي قضايی دادگلاه جوانلان

جوانان داللت دارد .جامعه شناسان با استهاده از مههوم منزللت،

 18سال است؛ ولی برخی دوللت هلا حلدود سلنی را کلاهش

موقعیت و رتبة ي

فرد يا گروه را در جامعه مشخص میکنند

دادهاند (.)Shoemaker, 2009; 2010: 3
با اين توضیح ،مهم ترين عام جداکننده جلرا م اطهلال و

و اين موقعیت به وسیله خصوصیات فرد يا گروهلی مشلخص

نوجوانان از بزهکاری بزرگساالن ،عام سن اسلت .در ايلران،

تعیین می شود .بزهکاری نوجوانان منزلتی است که هم بهدلیل
سن (کمتر از سن قانونی بیشلتر ملردم) و هلم بلهدلیل رفتلار

بحل

(فعالیت هايی که قانون را نقض می کننلد) مشلخص ملیشلود

سال های  1911شمسی شلروع شلده اسلت .قلانون مجلازات

).)Burfeind & Dawn, 2005: 17

عمومی مصوب  19دی ملاه  1911شمسلی بلا تأثیرپلذيری از

بهطورکلی مردم دربلاره بزهکلاری بلهصلورت شلکلی از
1

Delinquency
Juvenile Justice System
3
Status offenses
4
Parens Patriae

مکت

از جلرا م اطهلال و نحللوي رسلیدگی بله آنهلا از اوايل

کالسی

و با الهام از قلانون جلزای عملومی فرانسله و

شرع مقدس اسالم ،اطهال را به  9دستة کمتر از  11سال ،بلین

2

Minor
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 11-18سال و اطهال 18-18سال تقسیم کلرده اسلت .دربلاره

در سال  1931قانون مجازات جديد از ماده  1-318جلايگزين

اطهال کمتر از  11سال ،قانونگذار در ماده  91قلانون مجلازات

 133ماده قانون قبللی شلد .از نکلات برجسلته قلانون جديلد

عمومی اين چنین نوشته است« :اطهلال نابلالا ازنظلر جزا لی

مجازات اسالمی اين موارد هستند :تقسیمبندی مجلازات هلای

محکوم نمیشوند و درزمینه جزا هر طهلی کله  11سلال تملام

تعزيری به  8درجه ،گسترش دامنله مجلازاتهلای تکمیللی و

داشته باشد ،مانند فرد نابالا تشخیص اسلت» .در مرحللة -18

تبعی و مجازات شلخص حقلوقی و مجلازات هلا و اقلدامات

11سال ،طه باوجود بالا شدن هنلوز بله سلن بللور نرسلیده

تأمینی و تربیتی اطهال و نوجوانان و توبه مجرم و اعمال قاعده

جرملی شلود ،قاعلدتاً نبايلد

دراء .در قانون جديد ،طب ملاده  111افلراد نابلالا مسلئولیت

مسئول و مقصر شناخته شود .در اين گونله ملوارد ،قانونگلذار

کیهری ندارند و همچنان طب ماده  ،113سن بللور دختلران و

برای ايجاد ترس و هراس در طه مجرم ،در ملادي  98هملین

پسران ،به ترتی

 3و  18سال تملام قملری اسلت .در قلانون

قانون تأکید می کند« :اگر اطهال باقوه تشخیص غیربالا با سلن

جديد ،به اقدامات اصالحی نیز توجه شده است؛ بهطلوریکله

جنحه يا جنايتی شوند ،بله 11

طب مقررات اين قانون ،براساس ماده  118درباره افراد نابلالا،

الی  81ضربه شالق محکوم میشوند» .قانونگلذار اطهلال بلین

اقدامات تأمینی و تربینی اعمال ملیشلود .در قلانون مجلازات

18-18سال تمام را به طورکلی واجد مسلئولیت ملیشناسلد و

اسالمی سال  1931فص دهم با عنوان مجازات ها و اقلدامات

برای آنان مجازاتهايی پیشبینی کلرده اسلت .سیسلتم قلانون

تأمینی و تربیتی نام گذاری شده است .قلانون جديلد ،بلاوجود

مجللازات عمللومی سللال  1911دربللاره اطهللال بزهکللار نتللايج

تعیین سن بلور ،برای بزهکاری اطهلال و نوجلوان ،تخهیهلاتی

مطلوبی به بار نیلاورده و از آن انتقلاد شلده اسلت .در تلاريخ

قا

شده و نسبت به مجازات بزرگساالن ،اقلدامات تربیتلی و

 1998/3/11به دنبال تداوم سیاست جنايی برای اتخلا تلدابیر

تأمینی خهیف تر و با حال بزهکار سازگار است

قانونی خاص بهمنظور برخورد با اطهال بزهکار «قانون مربلو

اسالمی.)18-11 :1931 ،

است؛ بنابراين ،چنانچله مرتکل

کمتر از  18سال تمام  ،مرتک

(قلانون مجلازات

بلله تشللکی دادگللاه اطهللال بزهکللار» بللا  99مللاده و  8تبصللره

باتوجهبله وضلعیت خلاص اجتملاعی -فرهنگلی جامعلة

شد .همچنین ،باتوجه به دستور ملاده  11ايلن قلانون،

تقسیم بندی کلی از بزهکاری اطهال ،جرا م آنهلا

تصوي

ايران ،در ي

مبنی بر تشکی کانون اصالح و تربیت در مقر هر دادگاه اطهال

در سه بخش جرا م بر ضد اشخاص ،جرايم بر ضلد املوال و

بزهکار ،آ ین نامه اجرا ی سازمان کانون اصالح و تربیت نیز در

جرايم بر ضد نظم عمومی جامعه نامگذاری میشوند .ازجملله

تاريخ  1913/3/3با  11ماده ازطري وزارت دادگستری تهیه و

جرا م بر ضد اشخاص به دست اطهال و نوجوانان ،اين ملوارد

قانون مجازات اسالمی

هستند :اعمال منافی عهت (ما زنا ،للوا  ،مسلاحقه ،تهخیلذ،

رسیدگی به جرا م اطهال بهوسلیله

مضاجعه ،تقبی و قوّادی) و ايراد ضلرب و جلرح عملدی يلا

دادگاههای ی صالح ت ییر کرد و ماده  13اين قانون مجلازات

غیرعمدی .جرا م بر ضد اموال اين گونه دستهبندی میشلوند:

میگويد« :اطهال در صورت ارتکاب جرم مبلری از مسلئولیت

سرقت و خسارت زدن و خرابی کله شلام شکسلت وسلاي

کیهری هستند و از نظر دادگاه ،تربیت آنان به عهدي سرپرسلت

روشللنايی معللابر و جللادههللا و امللاکن عمللومی و شکسللتن

اطهال و در صلورت امکلان ،کلانون اصلالح و تربیلت اطهلال

صندلی های پارک ها و شیشه درب و پنجره ساختمانهايی کله

است» .در تبصره همین ماده ،معنای طه مشخص شده اسلت

بدون سکنه هستند و همچنلین ،کنلدن و ويلرانکلردن عال لم

و قانوگذار اضافه می کند« :منظور از طه کسی اسلت کله بله

راهنما یورانندگی و پارهکلردن روکلش صلندلی اتوبلوسهلا،

تصوي

شد .بعد از انقالب با تصوي

در تاريخ  1911/1/9ترتی

حد بلور شرعی نرسیده باشد»

(شامبیاتی.)13-11 :1988 ،

مینی بوس ها و واگن های راه آهن است و در آخر ،اعملالی کله
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ازنظر جامعه ناپسند و مخ نظم عمومی هسلتند ،شلام ايلن

گذشته نگلر واضلح و روشلن نیسلت .در پیمايشلی از ملردان

موارد می شوند :اعتیاد به مواد مخدر (مانند کوکا ین ،تريلاک و

خواسته شده است به اين پرسش پاسخ دهند کله آيلا طلی 91

شیره ،هرو ین ،حشیش ،بنگ ،چرس ،شلاهدانه هنلدی ،ملاری

سال ،تخلهی انجام داده اند يا نه و سپس اين خوداههاری هلای

جوانللا و اسللید «ايزژيلل » کلله همللان «ال اس دی» اسللت)

گذشته نگر با خوداههاری های آينده نگر حاصل از سلنین ،11

ولگللردی  1و تکللدی و جللرا م منکراتللی .جللرا م منکراتللی

 11 ،18و  18مقايسه شدهاند .به طور میانگین ،درزمینه بیش از

بهدلی رعايتنکردن شئونات اسلالمی رخ ملیدهنلد و شلام

 8نوع تخلف11 ،درصد از افلرادی کله پلیشتلر (بلهصلورت

افعال و ترک افعالی هستند که در قانون مجازات اسالمی جرم

آينده نگرانه) هرکدام از تخلهات را پذيرفته بلوده انلد ،در سلن

محسوب میشوند و برای ارتکاب آنهلا مجلازات مقلرر شلده

91سالگی ارتکاب آن را انکار کردهاند (بهصورت گذشته نگر).

است .اين موارد شلام ايلن نلوع جلرا م هسلتند :بلدحجابی،

در مطالعة ديگری در نیوزلند ،خوداههلاری هلای گذشلته نگلر

موسیقی مبتلذل ،برگلزاری و شلرکت در مجلالس لهوولعل .

دربللللاره دزدی از م للللازه در سللللن 19-18سللللالگی بللللا

(شامبیاتی.)13-11 :1988 ،

خوداههاریهای آيندهنگرانه دزدی از م ازه در سن 19سلالگی
مقايسه شدهاند .از مجموع افلرادی کله سلابقه دزدی از م لازه

سنجش بزهکاري و انواع آن

داشته اند88 ،درصد بهطور گذشته نگر دزدی از م ازه را تا سن

بزهکاری بله روش هلای گونلاگونی سلنجیده و انلدازه گیلری

19سالگی و 11درصد دزدی از م ازه را پس از سن 19سالگی

میشود .در پ پژوهشهای متکی بلر دادههلای خوداههلاری،

گزارش دادهاند و 18درصد هم آن را انکار کرده بودنلد .طبل

مت یر بزهکاری را از دو راه ارزيابی و انلدازهگیلری ملیکننلد:

ايللن مطال ل  ،ممکللن اسللت چنللین نتیجللهگیللری شللود کلله

تخلهللات گذشللته 1و فرافکنللیهللای آتللی .1تقريبللاً همللة

خوداههاری های گذشته نگلر بلندملدت ،بسلیاری از تخلهلات

خودگزارشی های بزهکاری گذشته نگرند 9و اطالعات خلود را

شناختهشده در خوداههاریهای آيندهنگر را مشخص نمیکنند

درباره بزهکاری و تخلهات ،در طول دوره زملانی گذشلته بله

و به همین دلی  ،برای به دست آوردن اطالعات معتبر درزمینه

دسللت مللیآوردنللد؛ بللاوجوداين ،پژوهشللگران سللنجههللای

تخلهات ،پیمايشهای طولی آيندهنگر به خوداههاری در طلول

آينده نگر( 1فرافکن )8را نیز طراحی کلرده انلد تلا پاسلخگويان

زمان نیاز دارند (.)Jolliffe et al., 2003

بللهوسللیله آنهللا دربللاره احتمللال ارتکللاب برخللی از جللرا م

هرکدام از دو روش خوداههاری تخلهات گذشلته نگلر و

آينده نگری کنند .خوداههاری های مربو به تخلهاتی که چنلد

آيندهنگر ،نقا قوت و ضعف مخصلوص بله خلود را دارنلد.

سال پیش رخ دادهاند ،غالباً گذشتهنگر نامیده ملیشلوند؛ زيلرا

احتماالً گزارش های پاسخگويان از رفتار مجرمانه ،با اشتباهاتی

اين نوع گزارشلات چنلدين سلال پلس از رفتلار تخللفآمیلز

روبهرو میشوند که فراموشی ،ناچیزانگاری ،اکلراه در افشلای

گردآوری شده اند و به همین دلی  ،ممکن است بهوسیله وقايع

رفتارهای زمینهساز پیگرد قانونی يا اطالعاتی منجر بله صلدور

رخ داده بعد از رفتار متخلهانه ،در معرض اري  1قرار بگیرنلد.

احضاريه و بعضاً مبال ه در پاره ای از رفتارها شام اين ملوارد

خوداههاری های آينده نگر معتبرند؛ اما اعتبار خوداههاری هلای

هستند؛ اما دقیقاً به همین شیوه ،ممکلن اسلت پاسلخگويان از
بیان فرافکنیهای تخلهات آيندهنگر بهدلی داللتهای احتمالی

1

Past Offenses
Projections of Future
3
Retrospective
4
Prospective
5
Projected
6
Bias
2

آنها بر خودانگاره خود امتناع کنند (يا درباره آنها مبال ه کننلد).
گذشته از اين ،اين نوع فرافکنی هلا دربرگیرنلده فعالیلت هلای
مجرمانه خودبه خود و بی اختیار فرد در واکلنش بله محرکلات
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بللرای نمونلله ،طبلل تأکیللد نظريلله خللودکنترلی رتبللهبنللدی

موقعیتی نیستند (.)Tittle et al., 2003
امتیاز سنجههای گذشتهنگر اتکا بر جلرا م واقعلی اسلت؛

خودکنترلی عموم جمعیت ،بعد از 11سالگی ثابت ملی مانلد و

اما آنها رابطة کنونی1بین رفتار مجرمانه و پیشبینهای بالقوه را

توقللع ت ییللر افللراد وجللود دارد .درعللینحللال ،پللژوهشهللای

از قلم می اندازند .سنجه های آيندهنگلر ،آزملونهلای فعللی را

بازدارندگی ثابت کرده اند تصورات افراد از مجازات ،حتی بعد

ممکن می کننلد؛ املا طبل فلرض آنهلا رفتارهلای فلرافکن و

از دوره های کوتاه ماالً شش ماهله ،ت ییلر ملی کنلد؛ بنلابراين،

رفتارهای واقعی باهم مشابه هستند .در بسیاری از آزمونهلايی

مطالعاتی که از سنجه های گذشته نگر استهاده می کنند ،بهجلای

کلله از نظريللههللای جللرمشناسللی انجللام شللده ،سللنجههللای

روابط کنونی میان پیامدها و پیش بینها بلهطلور ثلابتی روابلط

آيندهنگری از رفتار مجرمانه به کار رفته است و اين نظريلههلا

تللأخیری 3میللان پیامللدها و پللیشبللینهللا را بللرآورد مللیکننللد

شللام ايللن مللوارد هسللتند :خللودکنترلی ،1کنتللرل اجتمللاعی،9

(.)Pogarsky, 2004

بازدارندگی 1و انتخاب عقالنی ،8فشار 1و موازنة کنترل .3طبل

اعتبللار رفتارهللای آينللدهنگللر ممکللن اسللت ما ل سللاير

طب تصور بسیاری از نظريهها تخللف ،بلهطلور هلمزملان بلا

خوداههاریها سئوالبرانگیز و پرچالش باشلد يلا پاسلخگويان

همبستههای کلیدی ارتبا دارد .برای ماال ،نظرية فشار تلويحاً

نتوانند تمام احتماالت ملثر بر انجام رفتار آينلده نگلر خلود را

نشان می دهد که اگر فرد در پی ناتوانی در دستیابی به اهلداف

پیش بینی کنند؛ بااين حال ،بسیاری از مطالعات پژوهشی نشلان
11

خود يلا اجتنلاب از وضلعیت آزاردهنلده ،بله سلرخوردگی و

داده اند که نیات ابرازشده و رفتارهای عملی بهطور موجله و

ناکامی دچار شود ،به ارتکاب جلرم گلرايش پیلدا ملیکنلد.

مستدلی بلاهم رابطله دارنلد (

& Pogarsky, 2004; Botchkovar

 .)Charles,همچنللین ،در بیسللت سللال گذشللته احتمللال

مطاب نظريه موازنه کنتلرل تايتل نیلز ت ییلر در سلهم موازنله

2008

کنترل فرد  -میزان کنترلی که ديگران بر رفتار شخص دارند و

فرافکنی انحراف يا بزهکاری آينلده نگلر ،شلاخص رايجلی از

در برابر میزان کنترلی که او بلر آنهلا دارد  -گلرايش او را بله

تخلهلات بلالقوه شلده اسلت (

جرم ت ییلر ملی دهلد .ادعلای ضلمنی سلاير نظريله هلا ماننلد
بازدارندگی ،کنترل اجتماعی و فعالیت های روزملره هلم ايلن
است که رابطة بین تخلهات و پیشبینهای کلیلدی هلمزملان

8

;Hay, 2001; Tittle et al., 2003

;Botchkovar & Tittle, 2005; Botchkovar & Charles, 2008

 .)Lpspmcz & Tyson, 2007 & Rebellon et al., 2010استهاده از
بزهکاری آينده نگر ،خصوصاً در پژوهشلات مقطعلی بلهجلای
گزارشات گذشته ،مناس

و مهید تلقی شده است؛ زيرا ترتی

است .گهتنلی اسلت وقتلی تخلهلات بلهصلورت گذشلتهنگلر

و توالی نسبتاً صحیح و منطقی مت یرها را امکان پذير ملیکنلد.

سنجیده می شوند ،رابطة نتیجه و مت یرهای تبیینی ،بهطور ثابتی

آن دسته از مطالعات مقطعی که از تخلهات خوداههاری سلاب

همزمان نیست .نوعاً چنین مطالعاتی ،تعداد جرا م ارتکابی فرد

به صورت مت یر وابسته استهاده کرده انلد ،در صلورت ارزيلابی

دوري معلین را بلا تصلورات ،ويژگلیهلا يلا وضلعیت

مت یرهای مستق با استهاده از گويههای مربو به نگرشهلا و

سنجیده شده در آغاز يا پايان آن دوره ،همبسلته ملیکننلد؛ املا

تلقیات فعلی پاسخگويان ،به مشکالت اتی نظلم عليلی دچلار

پیش بین های احتمالی جرم ،الزاماً در گذر زمان ثابت نمیمانند.

میشوند؛ يعنی در صورتی که نگرشها و تلقیات کنونی بلرای

در ي

تبیین رفتار گذشته استهاده شود ،هر نوع ادعلايی دربلاره نظلم
1

Instantaneous
Self-Control
3
Social Control
4
Deterrence
5
Rational Choice
6
Strain
7
Control Balance
8
Concurrent
2

عليی خواستهشده ،مسئلهدار و سئوالبرانگیز خواهد بود

( Tittle

 .)et al., 2003 & Hay, 2001بسیاری از مت یرهای مستق (مانند

Lagged
Declared Intentions

9

10

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال ششم ،شماره پیاپی  ،18شماره سوم ،پايیز 1931
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شرمساری ،1بازپذيری ،1انگزنی ،انتظار شلرم )9ممکلن اسلت
در گذشتة نزدي

روی داده باشند؛ اما بزهکاری يلا بلدرفتاری

ماری جوانا و تقل
(2004

و دزدی از م ازه نیز مشلاهده شلده اسلت

 )Pogarsky,بنلابراين ،شللواهد موجلود نشللان ملیدهللد

اههار شده ساب  ،قب از آنها رخ داده باشد .در چنین وضلعیتی

سنجههای تخلهات آيندهنگر ،بلرای پرهیلز از مشلکالت نظلم

با به کار بردن گزارشات بدرفتاری ساب  ،بهصورت مت یرهلای

عليی اطالعات مقطعی مهید و سودمند هستند .به نظر می رسلد

وابسته ،نظم منطقی منلدر در فرضلیات پلژوهش ،وارونله و

اين نوع آينلدهنگلریهلا در صلورت دقیل نبلودن ،دسلتکلم

معکوس می شود .درمجموع ،به اختصار بايد گهلت بلارزترين

کمابیش شبیه سنجه های «نیات رفتاری» هستند 1 .مطالعلات

امتیاز و نقطة قوت مت یر بزهکاری آيندهنگر ،اين موارد هستند:

متعددی  -که خالصهکردن آنها به فراتحلی نیاز دارد -نیلات

امکان و زمینة مههومسازیهای واضلح و شلهاف دربلاره نظلم

رفتاری را در پیش بینی انواع مختلهی از رفتارهای بعدی تأيیلد

عليی با استهاده از اطالعات مقطعی و شمول جهتگیلریهلای

کرده است (.)Tittle et al., 2003
بهاينترتی  ،مقیاس بزهکاری آيندهنگر ،آشکارا جايگزين

شناختی و کنارگذاشتن پاسخهای کجروانة آنی و اتهاقی.
کاربرد بزهکاری آيندهنگر در پژوهشهای پیشلین ،نشلان

مناسبی برای بزهکاری گذشتهنگر است .در پژوهشات داخللی

میدهد اعتبار اين نوع اندازهگیری بزهکاری چندان مسئلهسلاز

مقیللاس بزهکللاری آينللدهنگللر ،تللاکنون بکللار نرفتلله اسللت؛

نبوده اسلت؛ زيلرا مت یرهلايی کله بلرای پلیشبینلی تخلهلات

براين اساس ،پژوهش حاضر تالش می کند ضمن معرفلی ايلن

خودگزارشی در طرحهای طولی شناسايیشلده ،در پلیشبینلی

مقیاس ،فايده و سودمندی آن را هم بهصورت عملی و مبتنلی

تخلهات آيندهنگر نیز به اثبلات رسلیده اسلت .درواقلع ،عللت

بر دادهها و شواهد تجربی نشان دهد .طب پژوهشات گذشلته،

وجود حداق های مبانی موجه نظری اين است که انتظار تلأثیر

احتمال يا برآوردهای پاسخگويان نسبت به ارتکاب بزهکلاری

رفتارهای آيندهنگر و رفتارهلای واقعلی بلاهم شلباهت داشلته

در آينده ،يکی از مهم ترين پیشبینهای بزهکاری بوده اسلت؛

باشند .همچنین ،پشتیبانی تجربی نیز برای گزاره مذکور وجود

بهطوریکه قصد يا نیت فاع رفتار ،يکلی از مهلمتلرين علل

دارد .برای ماال ،مطاب نتلايج پلژوهش هلای میلان رفتارهلای

واقعه بزهکاری در درون شبکه پیچیده عليی به شلمار ملیرود.

آينده نگر و رفتارهای قبللی اههارشلده درخصلوص تخلهلاتی

نقطلله قلللوت اصللللی در ايلللن مقیلللاس ،در نظلللر گلللرفتن

مانند رانندگی در حین مستی ،سرقت و نپرداختن کرايه تاکسی

جهت گیری های شلناختی بزهکلاران اسلت .آنچله در تحلیل

 .)Pogarsky,دوم اينکلله يکللی از

بزهکللاری و عللل و عواملل آن ،بايللد بللدان توجلله شللود،

رابطلله وجللود دارد

(2004

محققان با استهاده از طرح پان دوموجی اثبات کرده است کله

سمت گیری های آگاهانه و همراه با تأم و انديشه برای انجلام

فرافکنللی کللجروی آينللدهنگللر ،بللا کللجروی عملللی بعللدی

بزهکاری است؛ زيرا نوجوانان در مقطع سلنی حساسلی قلرار

بسیار( )r=1/81همبسلتگی دارد (.)Green, 1989 in: Hay, 2001

دارند و به همین دلی  ،ممکن است رفتارهلايی را بلهصلورت

مطاب پژوهش گرين ،در بین پیشبلینهلای متعلدد و ممکلن

آنی يا لحظه ای انجام دهند که مالک قرار دادن آنها در بررسی

رانندگی درحالمستی مانند ادراک قطعیت و شلدت مجلازات،

و مطالعه اين موضوع گمراه کننده است .امتیاز مهلم بزهکلاری

سن ،نژاد ،جنس ،تعهد اخالقی و طلرد اجتملاعی قلوی تلرين

آينده نگر اين است که رفتارهلای الگلودار و پايلدار را ملدنظر

پیش بین رانندگی در اين وضعیت ،خوداههاری بین زملان  1و

قرار میدهد.

زمان  1و برآورد يا تخمین پاسخگويان در زملان  1از احتملال
رانندگی درحالمستی در آينده است .اين يافته درباره مصلرف
1

Shaming
Reintegration
3
Anticipated shame
2

روش پژوهش
روش پژوهش پیمايشی بلا رويکلرد مت یرمحلور و بلا هلدف
تعمیم بخشی آن به جمعیت پژوهشلمدنظر اسلت .پژوهشلات
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پهنانگر از سنخ پژوهشات مت یرمحور هستند؛ به هملین دلیل

ابزارها

قابلیت تعمیمپذيری دارنلد ( .)Ragin et al., 2003: 323بلرای

مقیاس بزهکاری آيندهنگر (فرافکن) :برای سلنجش بزهکلاری

خوداههلاری

از دو بعد تخلهات بزهکارانه و تخلهات منزلتی اسلتهاده شلده

استهاده شده است .به جلز کلاربرد روش پیملايش بلهصلورت

است .تخلهات منزلتی به معنای تخلهات افراد کوچ تراز سن

روشی پژوهشی پژوهش حاضلر ازنظلر معیلار زملان ،از نلوع

قانونی و تخلهات بزهکارانه به معنای تخلهلات افلراد در هملة

پژوهش های «مقطعلی »1اسلت؛ زيلرا پديلدي ملدنظر را بلرای

سنین است .برای سنجش تخلهات بزهکارانه با در نظر گلرفتن

بررسی نله در امتلداد تلوالی زملانی بلکله در برهلهای زملانی

تعريللف مههللومی ايللن اصللطالح و بللا الهللام و اقتبللاس از

ارزيلابی مللیکنلد .گذشللته از آن ،باتوجلهبلله معیلار «ژرفللايی»

پژوهشهای پیشین ،شش مللهه خشلونت (

پژوهش ما پهنانگر اسلت؛ زيلرا جامعله ملدنظر آن ،جمعیتلی

2005; Petts, 2009; Guo, 2008; Stewart, 2002; Houghton,
& 2002; Weijters, 2007; Megens, 2010; Cheung, 2008

نسبتاً وسیع را در بر میگیرد.

 )Raaijmakers, 2005سلرقت (

گردآوری اطالعات از ابزار پرسش نامه و تکنی

Moon, 2008; Le,

Moon, 2008; Le, 2005; Petts,

;2009; Houghton, 2002; Raaijmakers, 2005; Weijters, 2007
2010; De Kemp, 2009 & Cheung, 2008

جمعيت پژوهش ،نمونه و روش نمونهگيري

(

 )Megens,وندالیسلم

Moon, 2008; Le, 2005; Petts, 2009; Guo, 2008; Houghton,

جمعیت مدنظر اين پژوهش ،تمامی دانشآموزان دختر و پسر

& 2002; Weijters, 2007; Megens, 2010; De Kemp, 2009

دبیرستانی سال سوم مش ول به تحصی در شهر تبريز ،در نیمه

 ) Cheung, 2008تقل

امتحانی ( Muftic, 2006; Hall, 1999; Le,

اول سال تحصیلی  1939-31پژوهش هستند کله تعلداد آنهلا

 )2005; Houghton, 2002 & Cheung, 2008مصرف الک و مواد

 11118نهر است .حجم نمونه با استهاده از فرمول کوکران بله

مخدر ( & Moon, 2008; Le, 2005; Guo, 2008; Houghton, 2002

مقدار  813نهر محاسبه شده  9و برای انتخلاب آن ،از روش

 )Cheung, 2008و کجروی جنسی (طالبان 1981،و

نمونه گیری تصادفی طبقهای چندمرحلهای استهاده شده اسلت.

 )2002در نظر گرفته شده اند .بلا توجلهبله تعريلف مههلومی و

همچنین ،پسلران و دختلران پژوهشلمانند دو طبقله نمونله ای

پلژوهشهلای پیشلین (

اصلی انتخاب شده اند .روش کار به اين صورت بوده است که

 )Houghton, 2002برای سنجش تخلهلات منزلتلی از  1معلرف

در مرحلة نخست از تمام نواحی پلنجگانله تبريلز شلام 918

مصرف سیگار ،فرار از منزل ،دير برگشتن بله خانله ،راننلدگی

مدرسه پسرانه و دخترانه ،تعداد  91مدرسه به صورت تصادفی

بدون گواهینامه ،بی احترامی به معلم و والدين و فرار يا غیبلت

کالس بهطور تصادفی انتخلاب و

از مدرسه استهاده شلده اسلت .در ايلن پلژوهش ،گويله هلای

آزمون های الزم درآن اجرا شده است .پس از گردآوری دادهها

بزهکاری آينده نگر با اين جمله آغاز شده اند« :اگر خلود را در

نیز فرضیههای پژوهش ارزيابی شدهاند که برای تجزيهوتحلی

موقعیتی بیابید که شانس انجام هرکدام از اين رفتارهلا وجلود

آنها از نرمافزار  SPSSو  Lisrelو برای ارزيابی اعتبار ابزار ،از

داشللته باشللد ،چقللدر احتمللال مللیدهیللد کلله آنهللا را انجللام

اعتبار محتوا 1و اعتبار سازه 9نظری و تجربی (تحلی عاملی) و

بدهید»پاسخگويان جواب خود را روی طیف مدرجی از خیلی

آلهای کرونبلاخ اسلتهاده شلده

زياد ( )8تا خیلی کم ( )1مشخص کردهانلد .در کنلار سلنجش

انتخاب شدهاند و سپس ي

برای ارزيابی پايايی 1از ضري
است.

Houghton,

& Le, 2005; Moon, 2008; Bot, 2008

بزهکاری آيندهنگر ،از بزهکاری گذشتهنگر نیلز اسلتهاده شلده
است تا همزمان امکان مقايسه اين دو مقیاس فلراهم شلود .در
سنجش بزهکاری گذشته نگلر ،از پاسلخگويان خواسلته شلده
1

Cross-Sectional
Content Validity
3
Construct Validity
4
Reliability
2

است میزان انجام هرکدام از رفتارهای مربو بله بزهکلاری را
طی ي

سال گذشته بیان کنند.
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يافتهها

گذشته نگر و بزهکاری آينده نگر) بلهطلور هلمزملان سلنجیده

روابط همبستگي بين مقياس بزهکاري گذشتهنگر و مقيااس

شللوند و ايللن کللار بللهخصللوص بلله ايللن دلیل بللوده کلله در

بزهکاري آيندهنگر

پژوهشهای مقطعی استهاده از بزهکلاری آينلدهنگلر بلهجلای

باتوجهبله امتیلازات و برتلریهلای کرشلده بلرای بزهکلاری

گزارشات گذشته ،مناس

آينللدهنگللر و اسللتهاده از احتمللاالت آينللدهنگللری انحللراف يللا

و توالی درست و منطقی مت یرها را بهطور نسلبی امکلانپلذير

بزهکاری آينده نگر ،به صورت شاخصی رايج از تخلهات بالقوه

همبسلتگی میلان مت یرهلای هلردو مقیلاس

در طلول  11سلال گذشلته (

;Hay, 2001; Tittle et al., 2003

;Botchkovar & Tittle, 2005; Losoncz & Tyson, 2007

 )Botchkovar & Charles, 2008 & Rebellon et al., 2010در اين

می کنلد .ضلراي

و مهید تلقی شده است؛ زيرا ترتی

بزهکاری آينده نگر و بزهکاری گذشته نگر در جلدول  1کلر
شده است.

پژوهش سعی شده است هردو مقیلاس بزهکلاری (بزهکلاری
جدول  -1ضرايب همبستگي بين بزهکاري گذشته نگر و بزهکاري آينده نگر
بزهکاري آيندهنگر
خشونت

بزهکاري

سرقت

ونداليسم

گذشتهنگر
خشونت

سرقت

وندالیسم
تقلللللللل
امتحانی
مصرف مواد
کلللللجروی
جنسی
تخلهلللللات
منزلتی
بزهکاری

ضلللللللري
سللللللللطح
پیرسن
تعدادداری
معنا
ضلللللللري
سللللللللطح
پیرسن
تعدادداری
معنا
ضلللللللري
سللللللللطح
پیرسن
تعدادداری
معنا
ضلللللللري
سللللللللطح
پیرسن
تعداد
معناداری
ضلللللللري
سللللللللطح
پیرسن
تعدادداری
معنا
ضلللللللري
سللللللللطح
پیرسن
تعدادداری
معنا
ضلللللللري
سللللللللطح
پیرسن
تعدادداری
معنا
ضلللللللري
سللللللللطح
پیرسن
تعدادداری
معنا

تقلب

مصرف

كجروي

تخلفات

امتحاني

مواد

جنسي

منزلتي

بزهکاري

**1/13
1/111
898
**1/11

**1/31

1/111

1/111

898
**1/91

891
**1/91

**1/31

1/111

1/111

1/111

898
**1/91

891
**1/18

891
**1/19

**1/89

1/111

1/111

1/111

1/111

891
**1/91

891
**1/11

891
**1/91

813
**1/13

**1/31

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

899
**1/98

891
**1/11

891
**1/91

813
**1/81

899
**1/13

**1/88

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

891
**1/18

899
**1/91

891
**1/19

891
**1/18

813
**1/18

891
**1/81

**1/33

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

891
**1/81

899
**1/98

891
**1/83

813
**1/31

899
**1/81

891
**1/31

891
**1/11

**1/81

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

818

813

818

813

818

818

818

811
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براساس اطالعات و ارقام موجود در جدول ،سلنجههلای
بزهکاری آينده نگلر و بزهکلاری گذشلته نگلر بلهطلور نسلبی

212 & Wiersma, 2010: 2

 .)2013:منظلور از اعتبلار درونلی

1

میزان مطمئنبودن مشلاهدات و انلدازهگیلریهلای علملی بله
9

بللهصللورت محکمللی بللاهم همبسللتگی دارنللد .در بللین

صورت معرف های واقعیت است و اعتبار بیرونلی نیلز نشلان

زيرمقیاس های بزهکاری نیز مقیاس خشلونت گذشلته نگلر بلا

میدهد اين معرفها تا چه اندازه در بین گروهها بهطور موجه

مقیاس خشونت آينده نگر کمترين همبستگی ( )1/13و مقیاس

و پذيرفتهشدهای قاب مقايسهانلد

( LeCompte & Judith, 1982:

کجروی جنسی گذشتهنگر با مقیاس کجروی جنسی آيندهنگلر

 .)32تقسیم بندی ديگری نیز از اعتبار وجود دارد که مطاب آن،

بیشللترين همبسللتگی ( )1/88را دارد .بزهکللاری ک ل هللم بللا
ضري

همبستگی ( )1/81نشان میدهد بزهکاری گذشلتهنگلر

و بزهکاری آينده نگر به طور محکمی باهم رابطله دارنلد .ايلن

1

اعتبار سه نوع است -1 :اعتبار وابسلته بله معیلار  -1 ،اعتبلار
محتلوا 8و  -9اعتبلار سلازه

1

(Carmines & Richard, 1979: 17-

.)23

نوع رابطه تناهری بین رفتارهای آيندهنگر و رفتارهلای واقعلی

برای بررسی اعتبار ابزار بزهکاری نخست از اعتبار محتوا

ازلحاظ نظری کم وبیش مورد انتظار بلوده و در پلژوهشهلای

استهاده شده است که اين موضلوع ،دايلره معنلايی و مههلومی

ديده شده است ( Pogarsky, 2004: 115و گرين 1983 ،به

ابزار پژوهش را نشان می دهد .در اينجا بله صلورت منطقلی و

نق از  .)Hay, 2001: 140باتوجهبه رابطه قلوی و معنلادار میلان

عقالنی معنا و مهاد مههوم يا مت یر مدنظر را بررسی ملیکنلیم.

اين دو مقیاس و همچنین ،با در نظر گلرفتن تأکیلد علدهای از

اين کار بلا اسلتهاده از مبلانی نظلری ،پلژوهشهلای تجربلی،

پژوهشگران نسبت بله برتلری اسلتهاده از مقیلاس آينلده نگلر

مطالعات کتابخانه ای و نظرات کارشناسان و صاح نظران اين

(فرافکن) بهجای مقیاس گذشته نگلر ،بلرای تحلیل دادههلا از

حوزه به ويژه بلا تأکیلد بلر زمینله هلا و بسلترهای اجتملاعی-

مقیاس بزهکاری آينده نگر اسلتهاده شلده اسلت .آينلده نگلری

فرهنگی مقوله بزهکاری انجلام شلده اسلت .پلس از تعريلف

مبتنی بر جهت گیری های شناختی است و بلدرفتاری ناشلی از

حللوزه معنللايی و تشللخیص ابعللاد و مللهللههللای بزهکللاری و

پاسخ تکانشی يا آنی به وسوسهها را در برنمیگیرد .نکته ديگر

درنهايت ،تأيید اعتبار محتلوايی ابلزار پلژوهش ،اعتبلار سلازه

اينکه ازنظر قانونی گزارش احتماالت بزهکاری آتی با احتمال

(نظری و تجربی) بررسی و میزان صحتوسقم تعاريف نظری

کمتری قاب پیگیری است؛ بنابراين ،مقیاس های ساخته شده از

و مههومی نشان داده شده است .اعتبار سازه ،در جايی به کلار

آيندهنگری غالباً پايايی بیشتری دارند .بلا در

میرود که استنبا هايی درباره مهاهیم يا سازههای نظری ناشی

نظر گرفتن امتیازات کرشده برای مقیاس بزهکاری آيندهنگلر،

از عملیاتیکردن آن سازهها بهطلور موجله و معتبلر بله دسلت

در اينجا اعتبار و روايی اين مقیاس بررسی میشود.

بیايد ( .)Martin et al., 2013: 6اعتبار سازه سه گام متمايز دارد.

قبلی نیز

بزهکاری با کم

نخست ،تدوين رابطة نظری میان خلود مهلاهیم ،دوم ،بررسلی
اعتبار 1ابزار

رابطه تجربی میلان سلنجه هلای مهلاهیم و بلاالخره ،تهسلیر و

بخللش مهمللی از پللژوهشهللای علللوم اجتمللاعی مخصللوص

بررسی شلواهد تجربلی در ايلن چلارچوب کله اعتبلار سلازه

تعريف و تصريح رفتلار انسلانی ،يعنلی اسلتهاده از ابزارهلای

چگونه سنجه خاصی را توضیح میدهلد .فراينلد اعتباربخشلی

( Drost, 2011:

( Carmines & Richard ,

اندازهگیری برای مشاهدي رفتار انسلانی هسلتند

 .)105اعتبار مههوم سادهای نیست و افراد مختلف ،مللهلههلای
آن را بهصورتهلای متهلاوتی تعريلف کلردهانلد( .

Lameck,

الزاماً و بهطور واضح سربار نظريه است
23

 )1979:بهاينترتی  ،پلژوهش حاضلر شلواهدی را دال بلر
2

Internal Validity
External Validity
4
Criterion-Related Validity
5
Content Validity
6
Construct Validity
3

Validity

1
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اعتبار سازه نظری مت یلر وابسلته پلژوهش (بزهکلاری) نشلان

 1/11قاب قبول است يا خیر؛ اما عام مشترک با مقلدار ويلژي

میدهد پژوهش که مبتنی بر ساختن فرضیههايی درباري مهاهیم

 1/33معنادار نیست (حبی پور و صلهری .)918 :1988 ،باتوجلهبله

سنجیده شده و آزمون اين فرضیه ها و تعیین همبسلتگی نتلايج

اين موضوع و برای پرهیز از اتکاء صرف به دادههلای تجربلی

آنها با سنجش اولیه است .مطالعات متعدد نشان دادهاند که بین

بدون توجه به پشتوانه نظلری و مههلومی و درحقیقلت ،بلرای

جنس و بزهکاری رابطه وجود دارد؛ بهعبارتديگر ،رفتارهلای

برقراری تعادل میان شواهد تجربی و فضای مههومی از معیلار
1

بزهکارانه در میان پسران نسبت به دختران ،بیشتر رايج اسلت.

پیشین يا فرضی استهاده شده است .در اين روش ،از عام هلا

نتايج اين پژوهش حاضر نیلز اعتبلار سلازه نظلری را تأيیلد

يا ابعاد زيربنايی مت یرها شناخت قبلی وجود دارد و محق بلا

می کند؛ بهطوریکه میانگین بزهکاری در بین پسلران ()99/31

میزنلد .درواقلع،

استهاده از روش تحلی عاملی آنها را مح

بیشتر از میانگین بزهکاری در بین دختران ( )13/18اسلت 1

در اين روش ،محق تعداد عام ها را از قب مشخص میکنلد

و اين تهاوت میزان بزهکاری بین دانشآموزان دختلر و پسلر،

و قب از اجرای تحلی عاملی می داند چه تعداد عام ها را بله

ازنظرآماری تهاوت معناداری را نشان میدهد.

کار ببرد .در اين پژوهشپژوهش ،باتوجلهبله شلناخت قبللی از
ابعاد و مللهه های بزهکاری و نیز با در نظر گرفتن نتايج آماری

تحليل عاملي اكتشافي

تحلی عاملی و مقايسه دو روش معیار کیزر و معیار پیشین يلا

برای تعیین قابلیت  13پرسش مقیاس بزهکاری بهمنظور انجام

فرضی تصمیم گرفتهايم تعداد عام های استخرا شده  3علدد

تحلی ل عللاملی از آزمللون  KMOاسللتهاده شللده کلله ضللري

باشد .طب نتايج تحلی عاملی  3عام قوی معنلادار بلا ارزش

بللهدسللتآمللده از آن ،مناس ل

و رضللايتبخللش بللوده اسللت

ويژه بیشتر از  1و نزدي

به  1در اين مقیاس وجلود دارد کله

( .)KMO=1/31همچنین ،آزمون کرويت بارتلت نیز در سلطح

اين ههت عام درمجموع88 ،درصد از واريانس ک را تبیلین

 P1/111معنادار بلوده اسلت ( .)X2=3/38بعلد از تشلخیص

کردهاند .مقدار ارزش ويژه برای هرکدام از عام ها بله ترتیل

مناس بودن تحلی عاملی در بین گويهها اين تحلیل بلر روی

 1/11 ،1/13 ،1/13، 1/31 ،1/3،33/18و  1/83بوده است.

گويه ها هم انجام شده است .در ايلن تحلیل علاملی از روش

جدول  1گويههايی را نشان میدهد که هر عامل آنهلا را
در بللر مللیگیللرد .عوامل اسللتخرا شللده خشللونت ،سللرقت،

تحلی مللهه های اصلی برای تعیلین حلداق همبسلتگی قابل

امتحلانی ،مصلرف ملواد ،کلجروی جنسلی و

قبول میان هر ارزش و عام استخرا شده از چرخش متعاملد

وندالیسم ،تقل

از نوع واريماکس و بارهای عاملی  1/98استهاده شلده اسلت.

تخلهات منزلتی نامیده شدهاند .گهتنی است پرسش هايی که در

درخصللوص تعللداد عام ل هللای بللاقیمانللده بللرای چللرخش،

هر عام با مقیاس اصلی يکسان هستند .گويه ای که بلرخالف

معیارهللای گونللاگونی وجللود دارد و محققللان مختلللف از

انتظارات نظری بر عامل ديگلری بلار شلده ،گويله «مصلرف

معیارهای مختلهی برای اين کار استهاده می کنند .آزمون کیزر،1

سیگار» بوده است .طب تعريف تخلهات منزلتی سلیگار جلزو

مناس ترين روش برای تحلی مللهه های اصلی معروف است

تخلهات منزلتی محسوب میشود؛ ولی نتايج مربو به تحلیل

را عام هايی میداند که مقدار ويلژه

عاملی نشان می دهد ايلن گويله در مقايسله بلا بعلد تخلهلات

آنها بیشتر از  1باشد؛ اما از اين معیار به طلرق مختللف انتقلاد

منزلتی با بعد مصرف ملواد بزهکلاری بیشلتر همبسلتگی دارد.

شده است .ماالً مطاب باور فابرينلگ و همکلاران ،اسلتهاده از

مابقی گويهها هم طب انتظارات نظری بر عام های مربو بله

معیار کیزر تا اندازه ای شخصی است .برای ماال ،اين نمیشود

خود بار شدهاند.

و تعداد عام های مناس

اين مسئله را پذيرفت که آيا علاملی مشلترک بلا مقلدار ويلژه
Kaiser

1

A Prior Criteria

2
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جدول  -2ماتريس عاملي مقياس بزهکاري آيندهنگر با استفاده از چرخش واريماكس
عامااال

عامااال

عامااال

عامااال

عامااال

عامااال

عامااال

شماره

متن گويه

نخساات:

دوم:

سااااوم:

چهااارم:

پااانجم:

ششااام:

هفاااتم:

كج روي

تقلاااب

خشونت

تخلفات

ونداليسم

مصاارف

سرقت

جنسي

امتحاني

13
18

تماشای فیلمهای غیرمجاز
ردوبدل کردن عکس و فیلم غیرمجاز

1/33
1/39

13

معاشرت و دوستی با غیرهمجنس

1/81

11

شرکت در میهمانیهای غیرمجاز

1/11

11

بازديد از سايتهای غیراخالقی

1/33

11

نوشتن پاسخ سئوالهای امتحانی روی دست ،زيردستی و...

1/11

11

نگاه کردن از روی دست ديگلران يلا نشلاندادن برگلههلای

1/18

19

امتحانی
بدل کردن برگههای امتحانی
رد و

1/38

و تبادل جلوابهلا در جلسله

مواد

منزلتي

1/19

11

استهاده از موباي برای تقل

1

امتحان
برخورد فیزيکی در خانواده يا مدرسه

1/11

1

آسی زدن به کسی بهطوریکه نیاز به دکتر و پانسمان داشته

1/11

9

باشد .چاقو يا اشیاء مشابه
حم

1/11

19

قهر از والدين و حضورنداشتن در منزل

1/11

11

دير برگشتن به خانه

1/11

18

رانندگی بدون گواهینامه

1/11

11

ايستادن در مقاب معلم يا والدين و بیاحترامی به آنها

1/19

13

فرار يا غیبت از مدرسه

1/81

3

شکستن وساي پارک و خرابکردن صندلی يا شلیر آب در

1/18

8

پارک
نوشتن و نقاشی روی ديوارها و میز و صندلی در مدرسه

1/11

3

واژگونکردن سط زباله و ريختن زباله در کالس

1/13

11

خسارت به متعلقات مدرسه ما میز ،نیمکلت ،تختلهسلیاه،

1/18

18

کتاب
مصرفو...نوشیدنیهای غیرمجاز

1/13

11

مصرف مواد مخدر

1/31

11

مصرف سیگار

1/11

1

برداشتن وساي از م ازه بدون پرداخت پول

1/31

8

برداشتن وساي دوستان يا همکالسیها

1/13

1

برداشتن پول از جايی يا از کسی بدون اجازه

1/83

ارزش ويژه

3/18

1/33

1/31

1/13

1/13

1/11

1/83

درصد واريانس تبیینشده ک

18/91

3/91

1/81

8/89

1/91

1/13

9/91

تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم

برای ارزيابی اعتبار و روايی مقیاس بزهکاری آيندهنگر استهاده

گذشته از تحلی عاملی اکتشافی از تحلی عاملی تأيیلدی هلم

شده است .تحلی عاملی جزو مدلهای انلدازهگیلری اسلت و
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اين مدل ها خود به دو نوع مدل اندازهگیری انعکاسی 1و ملدل

و پديده زيربنلايی يکسلانی را انلدازهگیلری ملیکننلد؛ املا در

اندازه گیری ترکیبی 1تقسیم ملی شلوند .در ملدل انلدازه گیلری

نشللانگرهای ترکیبللی ايللن ويژگللی وجللود نللدارد .همچنللین،

اندازهگیری همراه با خطلا

نشانگرهای تشکی دهنده بهصلورت مت یرهلای عليلی در نظلر

از مت یر مکنون است و همچنین ،در اين مدل ايلن کلار بلرای

گرفته شدهاند که در امر شک گیری مت یر مکنون تلأثیر دارنلد.

نشاندادن علیت از سازه به نشاندهندهها اسلت؛ يعنلی مطلاب

اگر هدف پژوهش ،تبیین اندازهگیریهای مشاهدهشلده باشلد،

فرض اين روش ،اندازهگیریهای مشاهدهشده ،ت ییر در مت یلر

بايد از مدل اندازهگیری انعکاسی استهاده کرد؛ زيرا اين شلیوه،

مکنون را منعکس میکنند .همزمان با ت ییلر در سلازه ملدنظر،

اثر واريانسهای پسماند برای معادالت ملدل انلدازهگیلری را

ت ییر در همه نشان دهنلده بلارز ملیشلود و کیهیلت انعکلاس

کللاهش مللیدهللد .بللرای آنکلله نشللانگرها در يلل

روش

نشان دهندهها نیز بهوسیله بارهای عاملی تعیین میشلود .ايلن

تشکی دهنده مدليابی شوند ،بايد به سه نکته دانش حقیقی يلا

امر هم به معنای میزان واريانسی است که بهوسیله نشانگرها از

نظری ،هدف پژوهش و پیشامد تجربی توجله کلرد .در ملدل

مت یرهای مکنون محاسبه میشود .برای اينکه نشلان دهنلدههلا

اندازهگیری تشکی دهنده ،نشانگرها بله جانل

مت یلر مکنلون

بهصورت انعکاسلی ملدليلابی شلوند ،توجله بله چنلد نکتله

هدايت شدهاند که آنها باهم مت یر مکنون را ملیسلازند .بلرای

ضللروری اسللت .نخسللت آنکلله در پللس مللدل انللدازه گیللری

کم

در انجام اين تصمیمگیری بايد اين سئوال را مطرح کرد

نظريهای حقیقی وجلود داشلته باشلد .سلئوال ايلن اسلت کله

که آيا ت ییر در مت یر مکنون زيربنايی لزوماً بله ت ییلر مشلابهی

پژوهشلللگران چگونللله مت یرهلللای مکنلللون را نسلللبت بللله

در همه نشانگرها منجر خواهد شد؟ اگلر پاسلخ منهلی باشلد،

نشان دهندهها مههومسازی میکنند؟ اگر مت یلر مکنلون ،عللت

نشانگرها بهصورت تشکی دهنلده يلا سلازنده در نظلر گرفتله

اندازهگیریهای مشاهدهشده دانسته شود ،طرح مسلیرها بلرای

مللیشللوند (عبللاسزاده و همکللاران .)111 :1939 ،باتوجللهبلله ايللن

مدل يابی بهصورت انعکاسی مشلخص ملیشلوند .بلهجلزفهم

توضیحات ،مدل اندازه گیری بزهکاری آينده نگلر در پلژوهش

نظری نکته مهم هدف مطالعه است .اگر هدف مشخصکلردن

حاضر ،مدل انعکاسی است؛ زيرا در اين ملدل ،سلازه مکنلون

اندازهگیریهای مشاهدهشده باشد ،بايد از ملدل انلدازهگیلری

(بزهکاری) وجود دارد .در اين مدل ،جهت علیّت از سازه بله

انعکاسی استهاده شود؛ زيرا اين مدل اثر واريانسهای پسماند

سمت سئواالت است و ت ییر در سازه بله ت ییلر در سلنجههلا

برای معادالت مدل اندازهگیلری را کلاهش ملیدهلد .آخلرين

منجر میشود .همچنین ،گويلههلا (سلئواالت) ريشلة مشلترک

نکته مربو به پیشامد تجربی است.

دارند و با يکديگر جايگزين میشوند .افزدون يا کاستن يل

انعکاسی هر نشان دهنده معرف ي

در بعضی از موقعیتها ماالً در مراح اولیه شلک دهلی

سئوال قلمرو مههومی سازه را ت ییر نمیدهلد و گذشلته از آن،

مدل ،ممکن است تعیین جهت علیلت از شلاخصهلا بله

در اين مدل ،بايد بلین سلئواالت همبسلتگی مابلت و زيلادی

سازهها مناس تر باشد .اين نوع از موقعیتها مدل اندازهگیری

وجود داشته باشد که جدول شماره  1اين همبستگی را نشلان

با روش ترکیبی يا تشکیلی را نشان میدهنلد .در ايلن حاللت،

میدهد .در ضمن ،در پس مدل اندازهگیلری پلژوهش ،نظريله

سازه به شک ترکیبی از نشان دهندهها تعريلف ملیشلود.

حقیقی وجود دارد؛ بهعبارت ديگر ،طراحی ابعاد و گويله هلای

روش دوم (مدل اندازهگیری ترکیبی) بیانگر مدلهايی است که

بزهکاری آينده نگر ،چارچوب نظری حقیقی داشتهانلد .هلدف

شام نشان دهنلدههلای تشلکی دهنلده ملیشلوند .براسلاس

نیز تبیین اندازه گیری های مشاهده شلده بلوده اسلت .بله ايلن

نشان دهندههای انعکاسی نشان دهندهها باهم در ارتبا هسلتند

صورت که تالش میشد واريانس يا میزان ت ییرات مت یرهلای

1

مشاهدهشده توسط سازي بزهکلاری (آينلدهنگلر) تببلین شلود.

ي

ي

Reflective Measurement
Formative Measurement

2
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هدف مزبور ،لزوم استهاده از ملدل انلدازه گیلری انعکاسلی را

برازش 1و نکويی برازش اصالحشده 8به حجم نمونله وابسلته

نشان میدهد.

نیستند و اين موضوع نشان میدهد مدل تا چه حد درمقايسله

تحلی عاملی تأيیدی در جايی استهاده میشود که پشتوانه

با وجودنداشتن آن ،بله نحلو بهتلری برازنلدگی دارد .ايلن دو

تجربی و نظری الزم درزمینه روابط موجلود در بلین مت یرهلا

شاخص نسبت به ساير مشخصههای برازندگی اغل

بزرگتلر

وجود داشته باشد .شک  1تحلیل علاملی تأيیلدی مرتبلة دو

هستند و به همین دلیل  ،بعضلی از پژوهشلگران نقطله بلرش

مت یر بزهکاری آيندهنگر را نشان میدهد و درجله آزادی ()df

 1/38را برای آنها پیشنهاد کردهاند .براساس اين قرارداد ،مقدار

در اين مدل  913است .درحقیقت ،درجه آزادی تهلاوت بلین

نکويی برازش و نکويی بلرازش اصلالحشلده ،بايلد برابلر يلا

تعداد عناصر متملايز در ملاتريس کوواريلانس تحلیل شلده و

بزرگتر از  1/31باشد تا مدل ملدنظر پذيرفتله شلود .يکلی از

تعداد پارامترهای آزاد در مدل اسلت .در اينجلا ،فلرض شلده

شاخصهای نسبی شاخص نرمشده برازنلدگی 1اسلت کله بله

است هرکدام از نشانگر هلا تلابعی از ابعلاد بزهکلاری و ابعلاد

فرضیات مجذور کیدو نیاز ندارد؛ زيرا دامنه اين شاخص بلین

بزهکاری نیلز خلود تلابعی از سلازي بزهکلاری هسلتند .همله

مدل مطلوب محسوب میشود .بنتلر و

ضللراي

 1و  1قرار دارد و ي

در سللطح اطمینللان  1/38درصللد ،معنللادار هسللتند و

بونت مقادير شاخص نرمشده برازندگی برابر يلا بلزرگتلر از

همبسلتگی

 1/31را در مقايسه با  1بهصورت معیار خوببودن برازنلدگی

را با سازه بزهکاری و مللهه های سرقت و وندالیسم ،کمتلرين

مللدلهللای نظللری توصللیه کللردهانللد؛ درحللالیکلله برخللی از

همبستگی را با اين سازه دارد .باتوجهبه نتايج شلک 1

ملی کننلد (کالنتلری،

مللهه تخلهات منزلتی و خشونت ،بیشترين ضري
ضري

پژوهشگران از نقطه بلرش  1/81اسلتهاده

امتحلانی،

188 :1931؛ شوماخر و لومکس111 :1988 ،؛ قاسمی118 :1983 ،؛ هومن،

مصرف مواد ،کجروی جنسی و تخلهات منزلتی در مقايسله بلا

 )88 :1981در تمام موارد ،برازش گزارششده از مقدار مطلوب

سازه های مرتبه باالتر 1بزهکاری ابعاد موازی1تری باهم داشلته

بیشتر است و به همین دلی  ،مدل ما ملدل مناسلبی محسلوب

به نظر می رسد خشونت ،سرقت ،وندالیسلم ،تقلل

باشند؛ زيرا میزان ضراي

بین بزهکاری و ابعاد آنهلا متوسلط

میشود.

برآورد شده است.
جدول  9برخی از مهمترين شاخصهای برازش را نملايش
میدهد و يکی از آنهلا کلای اسلکوار اسلت کله هرچله بله 1
نزدي تر باشد ،برازش مطلوب را نشلان ملیدهلد؛ زيلرا ايلن
شاخص از حجم نمونه تأثیر میپذيرد .اگلر مقلدار کلیدو بلر
درجلله آزادی تقسللیم شللود ،انللدازه آن در بللرازش ايللدهآل 1
خواهد بود و درصورتیکه مقدار  9وکمتر از آن شود ،اين املر
نشان دهنده برازش مطلوب است .همچنین ،درصورتیکه ريشه
میانگین مجذور پلسمانلدههلا 9کمتلر از  1/13باشلد ،بلرازش
مطلوب را نشان میدهد و وقتی اين میزان برابر با  1است کله
مدل بهطور کام بلرازش يافتله باشلد .شلاخصهلای نکلويی
1

4

2

5

Higher Order Construct
Parallel
3
Root mean squared error of approximation

Goodness-of-fit index
Adjusted goodness-of-fit index
6
Normed fit index
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خشونت

**

X1

**

X2

**
X3

**
**
**
سرقت

X4
X5

**
X6

**

**
**
وندااليسم

X7
X8

**
X9

**

**
X10

**
بزهکاري آيندهنگر

تقلب امتحاني

**

X11

**

X12

**

X13

**
X14
**
**

مصرف مواد

**
X16
**

**
كجروي جنسي

X15

X22

**

X17

**

X18

**

X19

**

**

**

X20
X21

**
تخلفات منزلتي

X23

**
**
**
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جدول  -3شاخصهاي برازش تحليل عامل تأييدي شاخصهاي بزهکاري آيندهنگر
گروهبندي شاخصها

اختصار

نام شاخص

برازش قابل قبول

مدل
نهايي

مطل

شاخصهای برازش

تطبیقی

شاخصهای برازش

مقتصد

شاخصهای برازش

کای اسکو ر Chi-square

X2

311/11

-

شاخص نیکويی برازش

GFI

1/88

 GFI 1/31

شاخص نیکويی برازش اصالحشده

AGFI

1/31

 AGFI 1/31

NNFI

1/31

 NNFI 1/31

شاخص برازش هنجارشده

NFI

1/31

 NFI 1/31

شاخص برازش تطبیقی

CFI

1/31

 CFI 1/31

شاخص برازش مقتصد هنجارشده

PNFI

1/38

 PNFI 1/81

RMSEA

1/11

 RMSEA 1/18

X2/df

1/31

مقدار بین  1تا 9

Goodness-of-fit index
Adjusted goodness-of-fit index

شاخص برازش هنجارنشده
Non-normed fit index
Normed fit index
Comparative fit index

اعتبار همگرا 1و اعتبار واگرا

Parsimonious normed fit index

ريشه میانگین مربعات خطای برآورد
Root mean squared error of approximation

کای اسکو ر بهنجارشده به درجه آزادی
2

می دهد .بین گويه های موجود در اين جدول رابطله معنلاداری

جدول  1و  8نشاندهنده اعتبار همگرا و اعتبار واگلرا هسلتند.

وجللود دارد کلله بللا عالمللت سللتاره نشللان داده شللده اسللت.

در مدلهای عاملی اعتبار همگلرا ملوقعی تأيیلد ملیشلود کله

همبستگی معنادار بین گويه ها نشلان دهنلده اعتبلار هلمگلرا و

هرکللدام از مت یرهللای مشللاهدهشللده ،بللهطللور معنللاداری بللر

همبسللتگی ضللعیف بللین آنهللا نشللاندهنللده اعتبللار واگللرا

مت یرهای پنهان بار شوند؛ بهعبارتديگر ،هنگامی که ضلراي ،

پژوهشاست .نکته اصلی برای گلروه بنلدی مت یرهلا در حیطله
همبسللتگی جللدول

تقريباً بیش از دوبرابر خطلای اسلتاندارد بلرآورد شلوند .طبل

خللاص ،ايللن اسللت کلله چنانچلله ضللري

اطالعللات جللدول  8و همچنللین ،مللدل سللنجش بزهکللاری

ماتريس همبستگی کمتر از  ±1/9باشلد ،نشلاندهنلده حلداق

آينده نگر ،هرکدام از مت یرهای مشاهدهشده بهطور معناداری بر

میزان ،میلزان  ±1/1بیلانگر مهلم بلودن مت یلر و  ±1/8بیلانگر

مت یرهای پنهان (عوام ) بار شلده انلد .اعتبلار هلمگلرای ايلن

اهمیت اساسی مت یر در اين حیطه است؛ اما چنانچله ضلري

پژوهش ،بهدلیل بارهلای علاملی چشلمگیر – يعنلی بلیش از

همبستگی کمتر از  ±1/9محاسبه شود ،محق بايد بررسی کند

 -1/81برای هرکدام از گويه ها (جدول  )8تأيید می شود .ايلن

اسلت يلا خیلر

که آيا کاربرد تحلی عاملی برای ابزار مناسل

موضوع ،دربلاره تملام برآوردهلای پارامترهلا بله جلز پلارامتر

(محمدبیگی .)1119 :1939 ،مطاب ضراي

( )λy25يعنی «راننلدگی بلدون گواهینامله» در بعلد تخلهلات

جدول  1مشاهده میشود گويههای وندالیسم ،تقل

منزلتی بزهکاری صلدق ملی کنلد .جلدول  1همبسلتگی بلین

مصرف مواد و نیز تعدادی از گويلههلای کلجروی جنسلی بلا

گويه ها با يکلديگر و نیلز بلا نملره کل بزهکلاری را نملايش

همبستگی بیشتر از  1/81اهمیت اساسی ايلن مت یرهلا

ضري

موجود در سلطر آخلر
امتحلانی،

(ابعاد) را در حیطة بزهکاری نشان میدهند .همچنلین ،وجلود
Convergent Validity
Discriminant Validity

1
2

ضراي

همبستگی بیشتر از  1/11میان گويله هلای مربلو بله
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خشونت و تخلهات منزلتی با سازه بزهکاری بیانگر مهمبلودن

گويه های بعلدی سلرقت ،کمتلرين ضلري

ايللن مت یرهللا در تشللکی سللازه بزهکللاری اسللت .ضللراي

بزهکاری ک دارند .درمجموع ،همبستگی هرکدام از سئواالت

همبستگی گويه های سرقت نیلز بلا میلزان  1/91نشلان دهنلده

با مههوم اصلی (بزهکاری ک ) بیشتر از همبستگی موجود بین

همبستگی کم و درنتیجه ،اهمیت کم اين گويهها در اين سلازه

سئواالت است؛ بنابراين ،اعتبار همگرا و اعتبار واگرای مقیلاس

است .در اينجا کج روی جنسی بیشترين ضلري

همبسلتگی و

بزهکاری تأيید میشود.

جدول  -4ضرايب همبستگي گويهها با يکديگر و با نمره كل بزهکاري

همبسلتگی را بلا
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همبستگی

تهکیکی ضرورت دارد؛ زيرا اين اعتبار حساسیت ابزارها را در

همچنین ،اطالعات اين جدول ،بیانگر ضراي

گويه ها با يکديگر و با نمره ک بزهکاری اسلت .ايلن جلدول

سنجش پديدهای غیرمربو بررسی میکنلد و میلزان ابهلام يلا

همبستگی زياد میان عوام ههتگانه استخرا شده با نمره ک

گستردهبودن مههوم را نشان میدهلد (محملدبیگی.)1119 :1939 ،

بزهکاری و همبستگی ضعیف ههت عام وندالیسلم ،مصلرف

همچنین ،در اعتبار واگرا همبستگی بین عوامل نبايلد از 1/31

مواد ،تخلهات منزلتی ،خشلونت ،کلجروی جنسلی ،سلرقت و

(بهصورت نشانه سنجه تملايز) بیشلتر شلود .نتلايج جلدول 8

را نیز با يکديگر نشان میدهد .اين نتايج بیلانگر اعتبلار

بیانگر وجود اعتبار واگرا و همگرا است .مقدار همبستگی بلین

واگرا هستند که در اين اعتبار ،ضري

همبستگی هر سئوال بلا

ابعاد بزهکاری با مههوم کانونی پژوهش (بزهکلاری) بیشلتر از

حیطه های ديگر ،بايد کمتر از ضري

همبستگی آن سلئوال بلا

همبستگی بین ابعاد بزهکلاری اسلت و ايلن موضلوع ،اعتبلار

حیطه های مربو به خودش باشد .ابزار موف بهجز همگرايلی

همبستگی هر بعد

تقل

واگرا را نشان میدهد؛ زيرا در اينجا ضري

همبستگی آن بعد با حیطلههلای

با ابزارهای ديگری که سازه مشابه را اندازه گیری می کنند ،بايد

با ابعاد ديگر ،کمتر از ضري

با ابزارها يا مقیاسهای مهاهیم ديگری که نظريله را بلا مههلوم

مربو بله خلودش (بزهکلاری) اسلت .درحقیقلت ،ضلراي

کانونی پیوند می زنند نیز بسیار همبستگی داشته باشلد .اعتبلار

همبستگی در جدول  ،8به طور معنلاداری بلا وحلدت عوامل

هم گرا الزم اما ناکافی اسلت و بله میلزان ايلن اعتبلار ،اعتبلار

ديگر تهاوت دارند.

جدول  -5ضرايب همبستگي عوامل با يکديگر و با نمره كل بزهکاري
عامل

مواد

منزلتي

سرقت

امتحاني

جنسي

وندالیسم

1/11

مصرف مواد

**1/13

1/11

تخلهات منزلتی

**1/11

**1/83

1/11

خشونت

**1/98

**1/98

**1/88

1/11

کجروی جنسی

**1/91

**1/88

**1/11

**1/93

1/11

سرقت

**1/93

**1/93

**1/91

**1/13

**1/13

1/11

**1/13

**1/91

**1/81

**1/93

**1/81

**1/18

1/11

**1/18

**1/19

**1/31

**1/11

**1/81

**1/11

**1/31

تقل

امتحانی

بزهکاری ک

پايايي

ونداليسم

مصرف

تخلفات

خشونت

كجروي

تقلب

1

بیشللتر اوقللات ،ضللري

پايللايی اسللت .در جللدول  1ضللري

پايللايی را معمللوالً بللا مطمللئنبللودن ،ثبللات ،همسللانی ،امکللان

«مجللذور همبسللتگی چندگانلله »1بللرای مت یرهللای آشللکار يللا

پیشبینی و دقت يا صحت مترادف میدانند .روايلی همسلازی

نشانگر ،نسبت واريانس تبیینشلده ايلن مت یرهلا را بلهوسلیله

اندازهگیری در گذر زمان يا ثبات اندازهگیری در وضعیتهلای

مت یرهای مکنون نشان میدهد .اعتبلار يلا پايلايی شلاخصهلا

قابل اسلتهاده بلرای

ازطري مجذور همبسلتگی چندگانله ( )R²ارزيلابی ملیشلود.

همبسلتگی و در

نتايج  R²در جدول  1ارا ه شده است .مقادير  R²بیلانگر سلهم

1

2

مختلف است؛ بنابراين ،رايج ترين تکنی

برآورد پايلايی سلنجش همخلوانی ،ضلري

Reliability

Squared Multiple Correlations
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واريانس هر شاخص است که اين سهم ،بهوسیله مت یلر نههتله

پاياترين شاخص مربو به انلدازهگیلری زيرمقیلاس«کلجروی

مربللو تبیللین مللیشللود (بقیلله واريللانس ناشللی از خطللای

جنسی» و ناپاياترين شاخص ،مربو به اندازه گیری زيرمقیاس

انللدازهگیللری اسللت) .مقللدار زيللاد  R²اعتمللاد و پايللايی زيللاد

سرقت است.

شاخص مدنظر را نشان میدهد (کالنتری .)198:1931 ،برای ماال
جدول  -6نتايج تحليل عاملي تأييدي وسيلة اندازه گيري و مشخصات اعتبار و پايايي مدل اندازه گيري و بار گويه هاي بزهکاري
آينده نگر
مقیاس و

آلهای

مجذور

بار عاملی

زيرمقیاس ها

کرونباخ

همبستگیهای

استانداردشده
گويهها

چندگانه برای

مت یرهای x , y
خشونت

1/11

سرقت
1/81
وندالیسم
1/31
تقل

امتحانی
1/81

مصرف مواد
1/18
کجروی
جنسی
1/89

تخلهات
منزلتی
1/31

بزهکاری
آيندهنگر ک

1/83

1/18
1/91
1/91
1/91
1/18
1/18
1/91
1/91
1/81
1/13
1/83
1/11
1/11
1/91
1/11
1/11
1/11
1/33
1/11
1/91
1/13
1/83
1/18
1/91
1/11
1/13
1/99

**1/81
**1/11
**1/11
**1/83
**1/89
**1/81
**1/11
**1/11
**1/31
**1/13
**1/38
**1/81
**1/33
**1/81
**1/13
**1/18
**1/13
**1/88
**1/81
**1/83
**1/88
**1/31
**1/81
**1/83
**1/11
**1/81
**1/83

-

-

شاخصهای پژوهش

درگیری خیابانی يا زدوخورد فیزيکی در خانواده يا مدرسه
آسی زدن به کسی بهطوریکه نیاز به دکتر و پانسمان داشته باشد.
حم چاقو يا اشیاء تیز و کشنده
برداشتن وساي از م ازه بدون پرداخت پول
برداشتن وساي دوستان يا همکالسیها
برداشتن پول از جايی و يا از کسی بدون اجازه
شکستن وساي پارک و خرابکردن صندلی يا شیر آب در پارک
نوشتن و نقاشی روی ديوارها و میز و صندلی در مدرسه
واژگونکردن سط زباله و ريختن زباله در کالس
خسارتزدن به متعلقات مدرسه ما میز ،نیمکت ،تختهسیاه ،کتاب و...
نوشتن پاسخ سئوالهای امتحانی روی دست ،زيردستی و...
نگاهکردن از روی دست ديگران يا نشاندادن برگههای امتحانی
ردوبدل کردن برگههای امتحانی
استهاده از موباي برای تقل و تبادل جوابها در جلسه امتحان
مصرف مشروبات الکلی
مصرف مواد مخدر
مصرف سیگار
تماشای فیلمهای غیرمجاز
ردوبدل کردن عکس و فیلم غیرمجاز
معاشرت و دوستی با جنس مخالف
شرکت در پارتیهای مختلط دوستانه
بازديد از سايتهای غیراخالقی
فرار از منزل
دير برگشتن به خانه
رانندگی بدون گواهینامه
ايستادن در مقاب معلم يا والدين و بیاحترامی به آنها
فرار يا غیبت از مدرسه

(31+)λy1

()λy1
()λy2
()λy3
()λy4
()λy5
()λy6
()λy7
()λy8
()λy9
()λy10
()λy11
()λy12
()λy13
()λy14
()λy15
()λy16
()λy17
()λy18
()λy19
()λy20
()λy21
()λy22
()λy23
()λy24
()λy25
()λy26
()λy27

بررسی اعتبار و پايايی مقیاس بزهکاری آيندهنگر

31

مجذور همبستگی های چندگانه ،میزان کلم روايلی بلرای

برازش داشتهاند .گذشلته از آن ،مطلاب نتلايج پلژوهش ابعلاد

مت یرهای مشاهده پذير و روايی هر معلرف عینلی ،حلداق بلا

خشونت ،سرقت ،وندالیسلم ،تقلل

امتحلانی ،مصلرف ملواد،

مجذور همبستگی های چندگانه عنوان برای هر معلرف ،برابلر

کجروی جنسی و تخلهات منزلتی بهدلی داشتن ضراي

است؛ براين اساس ،با در نظلر گلرفتن مجذورهمبسلتگی هلای

متوسط با بزهکاری بیشتر ابعادی موازی و هم تلراز محسلوب

چندگانه مت یرهای مشاهده پذير پژوهش حاضلر در جلدول 1

میشوند تا سازههلای مرتبله بلاالتر بزهکلاری .بلرای بررسلی

میزان روايی آنها مشخص میشود .همچنلین ،در ايلن جلدول

پايايی مقیاس بزهکاری نیز از روش آلهای کرونباخ بلرای کل

میزان روايی يلا پايلايی ترکیبلی 1هرکلدام از زيرمقیلاس هلای

مقیاس و زيرمقیاسها استهاده شده است .نتايج نشان ملیدهلد

آلهلای کرونبلاخ

آلهللای کلل مقیللاس بزهکللاری آينللدهنگللر  1/83و آلهللای

محاسبه شده که بر مبنلای آن ،روايلی تملامی سلازههلا نسلبتاً

زيرمقیاس های بزهکاری هم به میزان مطلوبی به دسلت آملده

مطلوب و زياد است .در جدول مذکور ،میلزان معنلاداری بلار

است و اين امر ،پايايی مطلوب مقیاس ک بزهکاری آيندهنگلر

گويه های معرف های مشاهده پذير روی سازه مدنظر ،بهوسلیله

و زيرمقیاسهای آن را نشان میدهد.

بزهکاری به صورت جداگانه به وسیله ضري

نسلبتاً

کمیت « »tمشخص شده است و عالمت «**» معناداری رابطله

به طورکلی باتوجهبه نتايج حاص شلده ،بله دسلت آوردن

را در سطح خطای  1/11و عالمت «*» معنلاداری رابطله را در

اعتبار و روايی مطلوب از مقیلاس بزهکلاری آينلدهنگلر ،ايلن
مطل

سطح خطای  1/18نشان میدهد.

را تأيید میکندکله در میلان دانلشآملوزان ،بلا در نظلر

گرفتن بستر اجتماعی و فرهنگی جامعه ما اين مقیاس را بايلد
بحث و نتيجه

به کم

هدف اين پژوهش بررسی اعتبار و پايايی مقیاس بزهکاری در

سلعی شلده اسلت بلهجزمعرفلی مقیلاس جديلدتر بزهکللاری

میان دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان بوده است .بنا بر داليلی

آينده نگر ،وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه محل پلژوهش

پژوهشات اخیر سعی کلردهانلد اسلتهاده از مقیلاس بزهکلاری

نیز ديده شود و سئواالت و گويههايی مطرح بشوند که ضلمن

آيندهنگر را جايگزين مقیاس بزهکاری گذشتهنگلر کننلد و در

وفاداری به منط روش های علمی با فضای فرهنگی و محلیط

پژوهش حاضر نیز بررسی اعتبار و پايايی اين مقیاس ارزيلابی

فرهنگی جامعه مدنظر متناس

باشند .باتوجه به نتايج پژوهش،

شده است .نتايج تحلی عاملی اکتشافی به روش مللهله هلای

ابزار بزهکاری آينلده نگلر ،ابلزاری معتبلر و پاياسلت و بلرای

اصلی و چرخش متعامد از نوع واريماکس ،نشاندهنده اعتبلار

استهاده و کاربرد در جامعه پلژوهش ملدنظر ،بلهانلدازه کلافی

اين مقیاس و همچنین ،بیانگر چندبعدی بلودن ايلن سلازه در

اعتبللار و پايللايی دارد .گهتنللی اسللت در ايللن پللژوهش ابللزار

بین دانش آموزان است .ابعلاد بزهکلاری آينلدهنگلراين ملوارد

ساخته شده برای سنجش بزهکاری و آزمون و ارزيابی اعتبار و

امتحلانی ،مصلرف

پايايی آن ،پژوهش محدود به گروه سنی کمتر از  18سال بوده

مواد ،کج روی جنسی و تخلهات منزلتلی کله درمجملوع ،ايلن

است و يافتههای آن بله هملین گلروه تعملیم داده ملیشلوند؛

ابعاد بیش از 88درصد از واريلانس کل مقیلاس بزهکلاری را

بنابراين ،بايد تأکیلد کلرد کله مههلوم بزهکلاری معطلوف بله

تبیین کردهاند.

تخلهات افراد کمتر از 18ساله است و اين مقیلاس نیلز عملدتاً

بوده اند :خشونت ،سرقت ،وندالیسم ،تقل

ابعاد ههتگانه به کار بلرد .درواقلع ،در ايلن مقیلاس

در دامنه سنی کمتر از  18سال کاربرد دارد.

طب نتايج تحلی عاملی تأيیلدی مرتبله دو نیلز  3عامل
بهدستآمده ،با اطالعات گردآوریشده بهصورت نسبتاً خلوبی
Composite Reliabilty

1

پينوشت

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال ششم ،شماره پیاپی  ،18شماره سوم ،پايیز 1931
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 1در قانون مجلازات اسلالمی ملتهم ولگلرد تعريلف نشلده

استاندارد نمرههای پاسخگويان در مت یر وابسلته بسلتگی دارد،

است؛ اما در ماده  139قانون مجازات عملومی سلاب شلخص

و به میزان تقريبی  1/11انتخاب شده اسلت.

مقدار آن کوچ

ولگرد را چنین تعريف کرده اند« :کسلانی کله وسلیلة معلاش

با کوچ

معلوم ندارند و به دلی بی قیدی و تنبلی به دنبال کلار نیسلتند،

انللدازي نمونلله ،کمللی بیشللتر از حللد معمللول بللرآورد شللود.

ولگرد محسوب می شوند» .قانونگذار اسلالمی نهايتلاً در سلال

بیش برآورد اندازه نمونه ،به سه دلی انجام شده است :نخست،

 1938عم تکدی ،کالشی و ولگردی را جرم شناخته و بلرای

اگر بعضی خطاها آمارگیری و اسلتخرا نتلايج را در معلرض

آن ،مجازات مقرر کرده است .در ماده  311قانون

خطر قرار بدهد ،نتايج حاص هنوز هم درجه اطمینان کلافی و

مجازات اسالمی آمده اسلت« :هلرکس تکلدی يلا کالشلی را

قاب ل قبللول داشللته باشللند .دوم ،نمونلله کللافی بللرای مطالعلله

پیشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش يا ولگلردی

گروه های فرعی تشکی دهنده جامعه در دسترس قرار گیلرد و

کند ،به حبس از  1-9ماه محکوم خواهد شد و چنانچله تلوان

سللوم ،در چللارچوب امکانللات موجللود (هزينلله ،زمللان ،و)...

مللالی داشللته باشللد ،بللهجللز مجللازات مللذکور ،کلیلله امللوال

بیشترين میزان دقت احتمالی ممکن را داشته باشیم .دررابطهبا

بهدست آمده او ازطري تکدی و کالشی مصادره خواهد شلد»

حجللم بللرآورد نمونلله در مللدلسللازی معللادالت سللاختاری

(شامبیاتی.)188:1988 ،

ديدگاههای متعددی وجلود دارد و يکلی از ايلن ديلدگاههلای

افراد مرتک

انتخابکردن تعمدی مقلدار ( )dسلعی شلده اسلت

 1البته درصورتیکه پاسخگويان عملداً اطالعلات نادرسلتی

رايج در بین پژوهشگران ،تعیین حجم نمونه باتوجهبله نسلبت

بدهند« ،آينده نگری (فرافکنی) های» آنها نشان دهندي «نیاتشان»

حجم نمونه به پارامتر آزاد برای بلرآورد اسلت؛ بلهطلوریکله

نیست؛ باوجوداين ،به نظر می رسد اين نوع خطاها برای سلاير

برخی از منابع حداق اين نسبت را  8به  ،1حد متوسلط آن را

سنجه های خودگزارشی نیز به همین اندازه وجود داشته باشند.

نسبت  11به  1و حد زياد آن را نسبت  11به  1عنوان کردهاند

در خوداههاری های مربو به تخلهلات گذشلته ،پاسلخگويان

(قاسمی .)1931،بدين ترتی  ،با در نظر گرفتن چنین معیلاری

ممکن است رخلدادهای گذشلته را نادرسلت گلزارش کننلد؛

برای پژوهش حاضر و به اين دلی کله پارامترهلای آزاد بلرای

بنابراين ،اگر احتمال قرارگرفتن در مظان اتهام مجرمانه وجلود

برآورد  11و حجم نمونه  813است ،اين نسبت حلدود  1بله

داشته باشد ،احتملاالً پاسلخگويان انگیلزه الزم را بلرای ارا له

بله حلد زيلاد

گزارشات اري

و تورشدار دارند

 19و درواقع ،بیش از حلد متوسلط و نزديل
میشود.

 9درباره شیوه محاسبه تعداد نمونه در پژوهش حاضلر ،الزم

 1در اينجا برای پرهیز از اطالة کالم ،از کر جز یلات بیشلتر

است اين نکات گهته شلود :انحلراف اسلتاندارد ( )sجمعیلت

درخصوص آمار تخلهات بزهکارانه در میان پسران و دختران،

پژوهشمدنظر(قسمت قب از پرانتز الزم نیست چون در ادامله

اجتناب شده است .عالقه مندان برای مطالعه بیشلتر ،بله مقالله

جمله کر شده) باتوجهبه در دست نبودن اندازه دقیل دربلاره

علیوردینیا و حسنی ( )1931مراجعه کنند.

میزان پراکندگی (انحراف استاندارد) نمره های مت یر وابسته در
جمعیت پژوهش ،انلدازه بلهدسلت آملده از مطالعله ابراهیملی

منابع

( )1983به صورت برآوردی از مقلدار ايلن پلارامتر محسلوب

ابراهیمی ،ق ع .)1983( .دين و بزهکاری جوانلان (مطالعله ده

شده و اين مقدار از جمعیت وسیعی از جوانان کشلور (8118

مرکللز اسللتان کشللور) ،تهللران :سللازمان تبلی للات

نهر) به دست آمده است (برابلر بلا  . )1/1بلا در نظلر گلرفتن

اسالمی.

اينکلله مقللدار ( )dبلله میللزان پراکنللدگی و درنتیجلله ،انحللراف

حبی پلور ،ک .و صلهریشلالی ،ر .)1931( .راهنملای جلامع

بررسی اعتبار و پايايی مقیاس بزهکاری آيندهنگر

39

.1189-1131 ص

 لويه: تهران،در تحقیقات پیمايشی

کاربرد

: تهلران، مدليلابی معلادالت سلاختاری.)1981( . ح ع،هومن
.انتشارات سمت
Botchkovar, E. Tittle, C.R. (2005) “Crime, Shame, and
Reintegration in Russia”, Theoretical
Criminology, 9: 401–442.
Botchkovar, E. & Charles, R. T.(2008) “Delineating
the Scope of Reintegrative Shaming
Theory: An Explanation of Contingencies
Using Russian Data”, Social Science
Research, 37: 703–720.
Burfeind, J. W. & Dawn, J. B. (2005) Juvenile
Delinquency: An Integrated Approach,
Jones & Bartlett Publishers, Routledge
company, British, 2 (Ed.).
Carmines, E. G. & Richard, A. Z. (1979) Reliability
and Validity Assessment, Sage Publications,
Beverly Hills, Lonodn.
Chen, X. (1999) The Philosophical Basis of Social and
Legal Control in China, M.A Dissertations,
University of Ottawa.
Drost, E. A. (2011) “Validity and Reliability in Social
Science Research”, Education Research
and Perspectives, 38(1): 105-123.
Hay, C. (2001) “An Exploratory Test of Braithwaite’s
Reintegrative Shaming Theory”, Journal of
Research in Crime and Delinquency, 38:
132–153.
Jolliffe, D. David P. F. J. David H. Richard F. C. Karl
G. H. and Rick K. (2003) “Predictive,
Concurrent, Prospective and Retrospective
Validity of Self-Reported Delinquency”,
Criminal Behaviour and Mental Health,
13:179–197.
Joseph, J. (1995) Black Youths, Delinquency, and
Juvenile Justice, United States, Praeger
Publishers, 88 Post Road West, Westport,
CT06881.
Lameck, W. U. (2013) “Sampling Design, Validity and
Reliability in General Social Survey”,
International
Journal
of
Academic
Research in Business and Social Sciences,
3(7): 212-218.
LeCompte, M. D. & Judith P. G. (1982) “Problems of
Reliability and Validity in Ethnographic
Research”,
Review
of
Educational
Research, 52(1): 31-60.
Losoncz, I. & Tyson, G. (2007) “Parental Shaming and
Adolescent Delinquency: A Partial Test of
Reintegrative Shaming Theory”, The
Australian And New Zealand Journal of
Criminology, 40: 161-178.
Marte, R. M. (2008) Adolescent Problem Behaviors
Delinquency, Aggression, And Drug Use,

.و متهکران
: تهللران، بزهکللاری اطهللال و نوجوانللان.)1988( . ه،شللامبیاتی
.انتشارات مجد و ژوبین

 مقدمللهای بللر.)1988( .  ر، و لللومکس. ر ای،شللوماخر
 وحیللد: ترجملله،مللدلسللازی معادللله سللاختاری
. انتشارات جامعهشناسان: تهران،قاسمی
؛. ق،؛ پاشللوی. آ،؛ هللیمنخضللری. ،؛ امللانی.  م،عبللاسزاده

 مقدمللهای.)1939(. ع ر، و مظهللری. ا،برنوسللی
 وPLS برمدليابی معادالت سلاختاری بله روش
 انتشلارات: ارومیله،کاربرد آن در عللوم رفتلاری
.دانشگاه ارومیه
 «شرمسارسلللازی.)1931( . م ر، و حسلللنی. ا،علیلللوردینیلللا
 آزملون تجربلی نظريله:بازپذيرکننده و بزهکاری
 د، مجله جامعهشناسی ايلران،»ويت

تلهیقی بري

.9- 93  ص،9  ش،11
 «برآورد حجم بهینه نمونله در ملدل هلای.)1931( . و،قاسمی
معادللله سللاختاری و ارزيللابی کهايللت آن بللرای
، مجله جامعهشناسی ايران،»پژوهشگران اجتماعی
.198-111  ص،1  ش،11 د

 مللدلسللازی معللادالت سللاختاری در.)1983( . و،قاسللمی
Amos

پللژوهشهللای اجتمللاعی بللا کللاربرد
. انتشارات سمت: تهران،Graphics

، بله اهتملام احملد حیلدری.)1931( .قانون مجازات اسالمی
 خط سوم:ناشر

 مللدلسللازی معللادالت سللاختاری در.)1931( . خ،کالنتللری
 فرهنلگ: تهلران،پژوهشات اجتملاعی اقتصلادی
.صبا
 «روايلی.)1939( . م ع،  وگ. ن،؛ محمدصالحی. ا،محمدبیگی
و پايايی ابزارها و روشهای مختلف اندازهگیلری

 مجلله،»آنها در پژوهش های کاربردی در سالمت
،11  ش،19  د،دانشگاه علوم پزشلکی رفسلنجان

1931  پايیز، شماره سوم،18  شماره پیاپی، سال ششم،پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی
States of America, Rowman & Littlefield
Publishers, Inc.
Shoemaker, D. J. (2010) Theories of Delinquency: An
Examination of Explanations of Delinquent
Behavior, Published by Oxford University
Press, Inc.
Tittle, C. R. & Bratton, J. & Gertz, M.G. (2003) “A
Test of a Micro-Level Application of
Shaming Theory”, Social Problems, 50:
592–617.
Wiersma, W. (2010) The Validity of Surveys: Online
And Ofﬂine, Oxford Internet Institute,
mail@wybowiersma.net.

31

LFB Scholarly Publishing LLC, New York.
Martin, R. & Jeffrey, W. C. & David, R. C. (2013)
“Conceptualization,
Operationalization,
Construct Validity,
and Truth in
Advertising In Criminological Research”,
Journal of Theoretical And Philosophical
Criminology, 5(1):1-38.
Pogarsky, G. (2004) “Projected Offending and
Implications for Heterotypic Continuity”,
Criminology, 42: 111-135.
Ragin, C. C. & David, S. & Adam, W. B. G. (2003)
“Complexity, Generality, And Qualitative
Comparative Analysis”, Field Methods,
15(4): 323–340.
Rebellon, C. J. & Nicole, L. P. & Alex, R. P. &
Stephen, G. T. (2010) “Anticipated
Shaming and Criminal Offending”, Journal
of Criminal Justice, 38: 988–997.
Shoemaker, D. J. (2009) Juvenile Delinquency, United

بررسی اعتبار و پايايی مقیاس بزهکاری آيندهنگر

38

پیوست  -1مقیاس سنجش بزهکاری آينده نگر و مقیاس بزهکاری گذشتهنگر
طی ي

سلال گذشلته چنلد بلار هلر کلدام از

چقدر احتمال مي دهيد در صورت دسات دادن

رفتارهای زير را انجام داده ايد؟(گذشتهنگر)

فرصت در آيناده ،دسات باه رفتارهااي زيار
عبارت

اصالً

كم

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

گاااهي

زياد

اوقات
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

خيلااي

بزنيد؟(آينده نگر)
اصالً

كم

زياد
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

گااااهي

زياد

اوقات
( )1برخورد فیزيکی در خانواده يا مدرسه
( )1آسللی زدن بلله کسللی ،طللوری کلله نیللاز بلله دکتللر و
( )9حم چاقو يا اشیاء مشابه
پانسمان داشته باشد.
( )1برداشتن وساي از م ازه بدون پرداخت پول
( )8برداشتن وساي دوستان يا همکالسیها
( )1برداشتن پول از جايی و يا از کسی بدون اجازه
( )3شکستن وساي پارک و خراب کردن صندلیيلا شلیر
( )8نوشتن و نقاشلی روی ديوارهلا و میلز و صلندلی در
آب در پارک
( )3واژگون کردن سط زباله و ريختن زباله در کالس
مدرسه
( )11خسارت به متعلقات مدرسه ما میز ،نیمکت ،تختله
( )11نوشللتن پاسللخ سللوالهللای امتحللانی روی دسللت،
سیاه ،کتاب و...
( )11نگاه کردن از روی دست ديگلران و يلا نشلان دادن
زيردستی و ...
( )19رد و بدل کردن برگههای امتحانی
برگههای امتحانی
( )11استهاده از موباي برای تقل و تبادل جلواب هلا در
( )18مصرف نوشیدنی های غیرمجاز
جلسة امتحان
( )11مصرف مواد مخدر
( )13مصرف سیگار
( )18تماشای فیلمهای غیرمجاز
( )13رد و بدل کردن عکس و فیلم غیرمجاز
( )11معاشرت و دوستی با غیر همجنس
( )11شرکت در میهمانی های غیرمجاز
( )11بازديد از سايتهای غیراخالقی
( )19قهر از والدين و عدم حضور در منزل
( )11دير برگشتن به خانه
( )18رانندگی بدون گواهینامه
( )11ايستادن در مقاب معلم يا والدين و بی احتراملی بله
( )13فرار يا غیبت از مدرسه
آنها

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

خيلااي
زياد

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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