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 . مقدمه4-1

حاصل از پرسشنامه پرداخته شده است. در اين فصل محقق کوشش  هایداده وتحلیلتجزيهدر اين فصل به 

 رگرسیون، اطالعات حاصل از پرسشنامه را تحلیل نمايد. عالوه برآزمون آماری،  هایروشکرده است که به کمک 

آمار استنباطي، سعي شده است برای تشريح بهتر نتايج از فنون آمار توصیفي نظیر نمودارها  هایروشاستفاده از 

 و جداول وصفي و کمي نیز استفاده گردد.

 

 هادادهتوصیفي  لیوتحلهیتجز. 4-2

 SPSSافزارنرموسط جداول و نمودارهای به دست آمده ت وسیلهبه هادادهتوصیفي  وتحلیلتجزيهبخش به  ندر اي

  .پردازيممي

 

 جامعه نمونه یهايژگیو. 4-2-1

 در جداول و نمودارهای ذيل سعي شده است تا سن و سابقه بزهکاری افراد نمونه، نشان داده شود. 

 سن .1

 توزیع فراواني نسبي افراد نمونه برحسب سن افراد. 1-4جدول

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی نسبی فراوانی سن

1.31-11 . 11311 01.11 

11-1.31 1. 3.3.. 35.55 

1.31-11 . 11311 35.55 

11-1.31 1 1.3.. 011 

  111 1. مجموع

 

 سابقه بزهکاری .2



 توزیع فراواني نسبي افراد نمونه برحسب سن و سابقه بزهکاری .2-4جدول

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی نسبی فراوانی سن

1.31-11 1 1 1 

11-1.31 1 1.3.. 22.22 

1.31-11 . 11311 52.22 

11-1.31 1 .3.. 25.52 

 011 ..1.3 11 سابقه اول

  111 1. مجموع

 03و تعداد  باشندميبزهکاری  باسابقهنفر از کل جامعه آماری تحقیق افراد  05نکته: مطابق جدول فوق تعداد 

 .اندداشتهنفر برای بار اول تجربه بزهکاری 

 

 استنباطيآمار  .4-2-2

 ه اولفرضیآزمون  .4-2-2-1

 اعمال هب بزهکاران گرايش بر بزهکاران تربیت و اصالح کانون آموزشي و تأديبي عوامل رسد مي . بنظر0فرضیه 

 .است تاثیرگذار بزهکارانه

 و باشدميمتغیر مستقل  تربیت و اصالح کانون آموزشي و تأديبي اول، متغیرهای عوامل فرضیه در آزمون

 .گیريمميمتغیر وابسته در اين فرضیه و مدل نظر  عنوانبهرا  بزهکاران گرايش

، يعني ضريب همبستگي، Rنمايد. مدل شدت رابطه بین مدل و متغیر وابسته را گزارش مي (3-2)جدول 

 که ؛اشدببزهکاران( مي همبستگي خطي بین مقادير مشاهده شده و مقادير مدل پیشگوی متغیر وابسته )گرايش

، يعني ضريب تعیین، R'squareدهد و مقدار باالی آن يک رابطه قوی را نشان مي باشدمي 1.0.0ار آن برابر مقد

تعديل شده،  ضريب تعیینبه ترتیب  هاستون. ساير باشدمي 1.012مقدار مربع ضريب همبستگي است که برابر 

 . کندميخطای معیار تخمین را ارائه 



 

 نتایج مدل .3-4جدول 

 تعديل شده R Square R Squareمقدار  Rدار مق مدل
 اریمع یخطا

 نیتخم

0 0.0/ 012/ 3../ 03.52/ 

 

 

يکي ديگر از مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون آن است که خطاها دارای توزيع نرمال با میانگین صفر 

بین دو نمودار  ایمقايسهشود. سپس رسم  هاآنو نمودار نرمال  هادادهمنظور بايد، نمودار توزيع  بدين .باشندمي

و با مقايسه نمودار توزيع فراواني خطاها و نمودار توزيع نرمال، مشاهده  (2-2)صورت گیرد. با توجه به نمودار 

نرمال است. همچنین مقدار میانگین ارائه شده در سمت راست نمودار بسیار  تقريباًکه توزيع خطاها  شودمي

 رگرسیون را بکار برد. توانمييک به يک است. پس کوچک و انحراف معیار نزد

Model Summaryb

.898a .806 .799 .17934

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), Xa. 

Dependent  Variable: Yb. 



 

 

 نمودار هیستوگرام .1-4نمودار 

بررسي رابطه خطي بین متغیرهای مستقل و وابسته  منظوربهکه  باشدميتحلیل واريانس رگرسیون  0-2جدول 

 ؛باشدمي 1.13 کمتر از بوده و 1.111يعني برابر  باشدميکوچک  Fداری آماره. با توجه به اينکه سطح معنيباشدمي

 و تأديبي واملع بنابراين، متغیرهای ؛کنندتغییر در متغیر وابسته را تبیین مي خوبيبهبنابراين متغیرهای مستقل 

 .دارد بزهکاران گرايش روی معناداری بر و مثبت تأثیر تربیت و اصالح  کانون آموزشي

 ANOVA .4- 4جدول 

 
مجموع 

 مربعات
 درجه آزادی

 میانگین

 مربعات
 Fمقدار

سطح 

 معناداری

 /111 552/002 322/5 0 322/5 رگرسیون

   /152 20 /10.. خطاها

    .2 222/2 جمع



 

 

 بزهکاران( متغیر وابسته: گرایش) ونیرگرسجدول ضرایب  .5-4جدول 

 مدل

 غیراستاندارد ضرایب
 ضرایب

 استاندارد

 آماره
سطح 

 ضرایب داریمعنی

 ( B) رگرسیون

خطای 

 اندارداست

 ضرایب

 رگرسیون

(Beta) 

 /3.2 -/222  /520 -/1.2 مبدأعرض از 

 /111 302/01 /0.0 /1.5 112/0 آموزشي و تأديبي عوامل

 

 

 مالاع به بزهکاران گرایش بر بزهکاران تربیت و اصالح کانون در آموزشی و تأدیبی : عوامل1فرضیه 

 .است تاثیرگذار بزهکارانه

  H0: i =0مثبتي ندارد.  تأثیر بزهکاران گرايش بر( اسالمي معارف  و احاديث قرآن، فعالیت) فرهنگي عوامل

ANOVAb

3.742 1 3.742 116.334 .000a

.901 28 .032

4.642 29

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), Xa. 

Dependent Variable: Yb. 

Coefficientsa

-.092 .348 -.264 .794

1.002 .093 .898 10.786 .000

(Constant)

X

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent  Variable: Ya. 



    H1: i0 .دارد مثبتي تأثیر بزهکاران گرايش بر( اسالمي معارف  و احاديث قرآن، فعالیت) فرهنگي عوامل

ر وابسته بر متغی نگيفره متغیر مستقل عوامل تأثیرگذاری ازنظربا توجه نتايج حاصله در معادله رگرسیوني، 

 .باشندمي 1.13 از بوده و کمتر 1.113برابر   معناداری آن سطح زيرا ؛باشندمي تائیدبزهکاران، مورد  گرايش

. ضريب بتا )مقدار استاندارد باشدمي 1.550برابر  فرهنگي همچنین ضريب رگرسیون برای متغیر مستقل عوامل

به ازای تغییر به اندازه يک انحراف  بزهکاران متغیر وابسته گرايش شده ضرايب که نشان دهنده میزان تغییر در

 . باشدمي 1.215فرهنگي، است( برابر  معیار در متغیر مستقل عوامل

 

 ات دوم تا پنجمفرضیآزمون  .4-2-2-1

 تربیت و اصالح کانون در( اسالمي معارف  و احاديث قرآن، فعالیت) فرهنگي عوامل رسد مي . بنظر2فرضیه 

 .است تاثیرگذار بزهکارانه اعمال به بزهکاران گرايش بر زهکارانب

 اعمال به بزهکاران گرايش بر بزهکاران تربیت و اصالح کانون در همساالن گروه رسد مي . بنظر5فرضیه 

 .است تاثیرگذار بزهکارانه

 کارانبزه گرايش بر بزهکاران تربیت و اصالح کانون در شغلي مهارت يک آموزش میزان رسد مي . بنظر2فرضیه 

 .است تاثیرگذار بزهکارانه اعمال به

 هکارانبز تربیت و اصالح کانون در( تفريحي و ورزشي) گروهي های فعالیت انجام میزان رسد مي . بنظر3فرضیه 

 .است تاثیرگذار بزهکارانه اعمال به بزهکاران گرايش بر

ل متغیرهای مستق تربیت و اصالح  کانون آموزشي و تأديبي پنجم، متغیرهای عوامل تا دوم فرضیات در آزمون

 .گیريمميمتغیر وابسته در اين فرضیه و مدل نظر  عنوانبهرا  بزهکاران و گرايش باشدمي

، يعني ضريب همبستگي، Rنمايد. مدل شدت رابطه بین مدل و متغیر وابسته را گزارش مي (2-2)جدول 

 که ؛اشدببزهکاران( مي ير مدل پیشگوی متغیر وابسته )گرايشهمبستگي خطي بین مقادير مشاهده شده و مقاد

يعني ضريب تعیین،  ،R'squareدهد و مقدار باالی آن يک رابطه قوی را نشان مي باشدمي 13..1مقدار آن برابر 

تعديل شده،  ضريب تعیینبه ترتیب  هاستون. ساير باشدمي 1.021مقدار مربع ضريب همبستگي است که برابر 

. در اين فرضیه جهت بررسي استقالل خطاها کندميرا ارائه  0ی معیار تخمین و مقدار آزمون دوربین واتسونخطا

                                                           
1 - Durbin-Watson d Test 



 نیدورب dاز يکديگر از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است. با توجه به نتايج مدل، از آنجائي که مقدار آماره 

و  شودنميرد  خطاهاد، فرض عدم وجود همبستگي بین قرار دار 2.3و  0.3بوده و در فاصله  2.103برابر  واتسون

 از رگرسیون استفاده نمود. توانمي

 نتایج مدل .6-4جدول 

 تعديل شده R Square R Squareمقدار  Rمقدار  مدل
 اریمع یخطا

 نیتخم

آماره دوربین 

 واتسون

0 .13/ 021/ 3.0/ 00511/ 103/2 

 

 

ر رگرسیون آن است که خطاها دارای توزيع نرمال با میانگین صفر يکي ديگر از مفروضات در نظر گرفته شده د

بین دو نمودار  ایمقايسهرسم شود. سپس  هاآنو نمودار نرمال  هادادهمنظور بايد، نمودار توزيع  بدين .باشندمي

مال، مشاهده و با مقايسه نمودار توزيع فراواني خطاها و نمودار توزيع نر (2-2)صورت گیرد. با توجه به نمودار 

نرمال است. همچنین مقدار میانگین ارائه شده در سمت راست نمودار بسیار  تقريباًکه توزيع خطاها  شودمي

 رگرسیون را بکار برد. توانميکوچک و انحراف معیار نزديک به يک است. پس 

Model Summaryb

.905a .820 .791 .18300 2.085

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors:  (Constant), X4, X3, X2, X1a. 

Dependent  Variable: Yb. 



 

 نمودار هیستوگرام .2-4نمودار 

بررسي رابطه خطي بین متغیرهای مستقل و  منظوربهکه  باشدميتحلیل واريانس رگرسیون  (3-2)جدول 

 1.13 بوده و کمتر از 1.111يعني برابر  باشدميکوچک  Fداری آماره. با توجه به اينکه سطح معنيباشدميوابسته 

 عوامل غیرهایبنابراين، مت ؛کنندتغییر در متغیر وابسته را تبیین مي خوبيبهبنابراين متغیرهای مستقل  ؛باشدمي

 .دارد بزهکاران گرايش روی معناداری بر و مثبت تأثیر تربیت و اصالح  کانون آموزشي و يبيتأد

 ANOVA .7- 4جدول 

 
مجموع 

 مربعات
 درجه آزادی

میانگین 

 مربعات
 Fمقدار

سطح 

 معناداری

 /111 212/20 /30. 2 012/5 رگرسیون

   /155 23 /53. خطاها

    .2 222/2 جمع



 

 بزهکاران( متغیر وابسته: گرایش) ونیرگرسب جدول ضرای .8-4جدول 

 مدل

 غیراستاندارد ضرایب
 ضرایب

 استاندارد

 آماره
سطح 

 ضرایب داریمعنی

 ( B) رگرسیون

خطای 

 استاندارد

 ضرایب

 رگرسیون

(Beta) 

 /055 -/205  /531 -/.13 مبدأعرض از 

 /113 122/5 /215 /.01 /550 فرهنگي عامل

 /250 0/.21 /033 /010 /050 همساالن گروه

 /123 535/2 /251 /1.2 /223 آموزش میزان

 /115 5/.23 /522 /1.2 /502 گروهي های فعالیت

 

 

ANOVAb

3.805 4 .951 28.404 .000a

.837 25 .033

4.642 29

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), X4, X3,  X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

Coefficientsa

-.079 .370 -.213 .833

.331 .109 .403 3.042 .005

.131 .108 .155 1.209 .238

.227 .096 .230 2.353 .027

.314 .096 .344 3.259 .003

(Constant)

X1

X2

X3

X4

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 



 تربیت و اصالح کانون در( اسالمی معارف  و احادیث قرآن، فعالیت) فرهنگی : عوامل1فرضیه 

 .است تاثیرگذار بزهکارانه اعمال به بزهکاران گرایش بر بزهکاران

  H0: i =0مثبتي ندارد.  تأثیر بزهکاران گرايش بر( اسالمي معارف  و احاديث قرآن، فعالیت) رهنگيف عوامل

    H1: i0 .دارد مثبتي تأثیر بزهکاران گرايش بر( اسالمي معارف  و احاديث قرآن، فعالیت) فرهنگي عوامل

ر وابسته بر متغی فرهنگي تقل عواملمتغیر مس تأثیرگذاری ازنظربا توجه نتايج حاصله در معادله رگرسیوني، 

 .باشندمي 1.13 از بوده و کمتر 1.113برابر   معناداری آن سطح زيرا ؛باشندمي تائیدبزهکاران، مورد  گرايش

. ضريب بتا )مقدار استاندارد باشدمي 1.550برابر  فرهنگي همچنین ضريب رگرسیون برای متغیر مستقل عوامل

به ازای تغییر به اندازه يک انحراف  بزهکاران یزان تغییر در متغیر وابسته گرايششده ضرايب که نشان دهنده م

 . باشدمي 1.215فرهنگي، است( برابر  معیار در متغیر مستقل عوامل

 انهبزهکار اعمال به بزهکاران گرایش بر بزهکاران تربیت و اصالح کانون در همساالن : گروه.فرضیه 

 .است تاثیرگذار

  H0: i = 0 مثبتي ندارد.           تأثیر بزهکاران گرايش بر همساالن گروه

    H1: i 0                 .دارد مثبتي تأثیر بزهکاران گرايش بر همساالن گروه

ابسته بر متغیر و همساالن متغیر مستقل گروه تأثیرگذاری ازنظربا توجه نتايج حاصله در معادله رگرسیوني، 

 ؛باشندمي 1.13 از بوده و بیشتر 1.250برابر   معناداری آن سطح زيرا ؛باشندنمي تائید بزهکاران، مورد گرايش

 .شودميبنابراين فرضیه سوم رد 

 

 بزهکاران گرایش بر بزهکاران تربیت و اصالح کانون در شغلی مهارت یک آموزش : میزان3فرضیه

 .است تاثیرگذار بزهکارانه اعمال به

  H0: i = 0 مثبتي ندارد.             تأثیر بزهکاران گرايش بر يشغل مهارت يک آموزش میزان

    H1: i 0                     .دارد مثبتي تأثیر بزهکاران گرايش بر شغلي مهارت يک آموزش میزان



تغیر بر م شغلي مهارت متغیر مستقل آموزش تأثیرگذاری ازنظربا توجه نتايج حاصله در معادله رگرسیوني، 

 .باشندمي 1.13 از بوده و کمتر 1.123برابر   معناداری آن سطح زيرا ؛باشندمي تائیدبزهکاران، مورد  سته گرايشواب

. ضريب بتا )مقدار باشدمي 1.223برابر  شغلي مهارت همچنین ضريب رگرسیون برای متغیر مستقل آموزش

زه يک به ازای تغییر به اندا بزهکاران ه گرايشاستاندارد شده ضرايب که نشان دهنده میزان تغییر در متغیر وابست

 . باشدمي 1.251شغلي، است( برابر  مهارت انحراف معیار در متغیر مستقل آموزش

 بزهکاران تربیت و اصالح کانون در (تفریحی و ورزشی) گروهی های فعالیت انجام : میزان1فرضیه

 .است تاثیرگذار بزهکارانه اعمال به بزهکاران گرایش بر

  H0: i = 0 مثبتي ندارد. تأثیر بزهکاران گرايش بر (تفريحي و ورزشي) گروهي های فعالیت انجام یزانم

    H1: i 0      .دارد مثبتي تأثیر بزهکاران گرايش بر( تفريحي و ورزشي) گروهي های فعالیت انجام میزان

متغیر  بر گروهي های مستقل فعالیت متغیر تأثیرگذاری ازنظربا توجه نتايج حاصله در معادله رگرسیوني، 

 .باشندمي 1.13 از بوده و کمتر 1.115برابر   معناداری آن سطح زيرا ؛باشندمي تائیدبزهکاران، مورد  وابسته گرايش

. ضريب بتا )مقدار باشدمي 1.502برابر  گروهي های همچنین ضريب رگرسیون برای متغیر مستقل فعالیت

زه يک به ازای تغییر به اندا بزهکاران شان دهنده میزان تغییر در متغیر وابسته گرايشاستاندارد شده ضرايب که ن

 . باشدمي 1.522گروهي، است( برابر  های انحراف معیار در متغیر مستقل فعالیت

 


