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 یدهچک
 ایب   ادراک و والبپی   فرزنبپرروری  مشبکت   نوجوانبا   در بزهکباری  و نامناسب   رفتارهای گیری شکل مهم دالیل از یکی

 ظرفیب.  ببا  شبپ   ادراک فرزنبپرروری  هبای سبک   رابطب   تعیبی   حاضبر  ربووه   هبپ   اسب.   نوجوا  جان  از مشکت 

روش رووه  حاضبر توصبیفی از نبو       بود تربی. و اصتح کانو  بزهکار نوجوانا  عاطفی بخشی خودنظم و خودمهارگری

 سبا   مبا   اسبفنپ  در گبیت   استا  تربی. و اصتح کانو  بزهکار نوجوانا  تمامی شامل حاضر رووه  همکستگی بود  جامع 

 گیبری در دسبترو و ببا توجب  بب  شبرای  ورود و خبرو        ک  از ای  بی  با استفاد  از روش نمون  بود نفر 39 تعپاد ب  1931

 مبارو  عباطفی  بخشبی  ، خبودنظم (1309) نبپ یبامر یربرور  فرزنپهای نفر انتخاب و  ررسشنام  های سک  07رووه  تعپاد 

های ب  دس. آمپ  با استفاد  از ضری  همکستگی ریرسو  و رگرسیو  چنپگان  را تکمیل کردنپ  داد  (1931مورکانی، صالحی)

  خودمهبارگری  ظرفیب.  با بخ  اطمینا  فرزنپرروری سک    نشا  داد بی های رووهمورد تجزی  و تحلیل قرار گرف.  یافت 

و خودنظم بخشی عاطفی   خودمهارگری ظرفی. با گیران سهل فرزنپرروری سک  بی  و مثک. و خودنظم بخشی عاطفی رابط 

(  همچنبی   >71/7P) دارد وجبود  معنادار و منفی و همچنی  بی  سک  فرزنپرروری استکپادی با خودنظم بخشی عاطفی رابط 

 صور  ب  استکپادی فرزنپرروری سک  و مثک.، صور  ب  بخ  اطمینا  فرزنپرروری نتایج تحلیل رگرسیو  نشا  داد سک 

 خودمهارگری نوجوانا  بزهکار کانو  اصتح و تربی. را ری  بینی می کننبپ  از تغییرا  ظرفی. درصپ 93منفی و در مجمو  

(937/7 =²R همینطور، سک  ) خبودنظم  درصبپ از تغییبرا    91منفبی و در مجمبو     صبور   ب  بخ  اطمینا  رزنپرروریف 

توا  نتیج  گرف. بر ای  اساو می ( ²R= 911/7کننپ ) می بینی ری  را تربی. و اصتح کانو  بزهکار نوجوانا  عاطفی بخشی

وجوانبا  بزهکبار کبانو  اصبتح و     های فرزنپرروری ادراک شپ  با ظرفی. خودمهارگری و خودنظم بخشی عاطفی نک  سک 

 ها هستنپ دار آ بینی معنیقادر ب  ری تربی. رابط  داشت  و تا حپودی 

 

 سک  فرزنپرروری ادراک شپ ، خودمهارگری، خودنظم بخشی عاطفی، بزهکاریها: کلید واژه
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