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هوای  ژوهش حاضر تعیین نقش طرحوااره هدف پ چکیده:

    ناسووازگارانا اوهیوول،  اوواا ا،تموواوی، و  اوواا ووواط ی در    

 در نا،اانوان  )خرا کواری    ینی گرایش  ول ونداهیمو    پیش

 زهکوار   616 متشوک   واد از   پوژوهش  ا. نماناست زهکار 

 زهکار پمر سواکن   140ونداهیم  کل از میان سا قا دارای 

هوای تهوران، گویالن،     یوت اسوتان  اصوال  و تر  هوای کانان

مازنوودران، ارد یوو ، آیر ایغووان آر ووی، آیر ایغووان شوور ی، 

هوا  آوری داده،مو   گامتان، و خراسان انتخاب شدند.  رای

 اپرسشوونام،  NVQ) اختوورونداهیموو  نیوو  ااز پرسشوونام

اتاه )ویرایش سوام   ورم کوو ف انگوازگارانل یواسوطرحااره ن

(YEMSQ-SF3 ، تمواوی راووا  مقیاس  ااا ا، (RSMS  ،

  S-BEMS)اوا وهارگو  و گوینس ی اطوااا وو  اسومقی و

  تحای  رگرسیوان چندگانل نشوان دادنداست اده شد. نتایج 
 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

  62/5/31دریافت اصال  نهایی مقاهل:
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Abstract: The aim of the present study was to 

determine the role of early maladaptive sche-

mas, social maturity, and emotional maturity in 

predicting the tendency to vandalism in delinqu-

ent teenagers. The sample consisted of 161 de-

linquents that had committed vandalism and 

were selected from among 652 male delinquents 

residing in correctional and educational centers 

in Tehran, Guilan, Mazandaran, Ardabil, West 

Azarbaijan, East Azarbaijan, Golestan, and Kho-

rasan provinces. In order to collect data, Nikakh-

tar’s Vandalism Questionnaire (NVQ), Young 

Early Maladaptive Schemas Questionnaire 

(YEMSQ-SF3), Rao Social Maturity Scale 

(RSMS), and Singh-Bhargava  Emotional Matu- 
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 و ،یواا ا،تماوو و ا ،انلهای ناسازگارطرحاارهکل متغیرهای 

تغییرات مر اط  ل ونداهیمو  نا،اانوان    19% یواا واط و ا

کنند. این یافتول  می  ینیصارت معناداری پیش ل  زهکار را

 اواا  هوای ناسوازگارانا اوهیول و    کند کول طرحوااره  می  یان

أثیرگذار در ونداهیمو   وغیرهای تواط ی از متوو / ماویوا،ت

 .همتندنا،اانان  زهکار 

 

 
همای  طرحمواره   بزهکماران  وندالیسمم   ها: واژهدیکل

 بلوغ عاطفی  بلوغ اجتماعی اولیه  ةناسازگاران

 

rity Scale (S-BEMS) were used. Results of 

multiple regressions showed that maladaptive 

schemas and social/emotional maturity vari-

ables significantly predict the changes related 

to vandalism in delinquent teenagers. These 

findings indicate that the early maladaptive 

schemas and social/emotional maturity are 

effective variables in vandalism among delin-

quent teenagers. 

 

Keywords: vandalism; delinquents; early mal-

adaptive schemas; social maturity, emotional 

maturity 

 
 


