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مقایسه حمایت اجتماعی ،باورهای فراشناختی ،سالمت روان و سرزندگی در نوجوانان پسر
عادی و بزهکار مقیم کانون اصالح و تربیت شهر اهواز
ناصر بهروزی ،دانشیار ،گروه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ايران



فروغ محمدی ،كارشناس ارشد گروه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ايران
مرتضی امیدیان ،دانشیار ،گروه روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ايران
چکیده
هدف پژوهش حاضر ،مقايسه سالمت روان ،حمايت اجتماعی ،باورهای فراشناختی و سرزندگی در نوجوانان پسر عادی و بزهکار مقیم كاانون
اصالح و تربیت شهر اهواز و جامعه آماری آن ،تمام نوجوانان بزهکار مستقر در كانون اصالح و تربیت اهواز و تمام نوجوانان دبیرساتانی شاهر
بهصورت در دسترس انتخاب شده اند .برای نمونهگیاری گاروه مقايساه
اهواز بوده است .از میان نوجوانان مقیم كانون اصالح و تربیت 71 ،نفر 
عادی بهصورت خوشهای مرحلهای به  17نفر از نوجوانان پسر عادی در شهر اهواز در دبیرستانهای مرحله نخست و دوم و در مناطق محاروم
همسانساازی باا

شهری مراجعه شده است و از اين میان ،باتوجهبه میزان تحصیالت پدر ،درآمد خانواده و تعداد افراد خانواده 71 ،نفر ازطريق
نوجوانان بزهکار انتخاب شده اند .ابزارهای اين پژوهش ،پرسشنامه سالمت عمومی ( )GHQپرسشنامه حمايت اجتماعی ( )MOSپرسشناماه
باورهای فراشناختی ( )MCQ-30و پرسشنامه سرزندگی رايان و فردريک بوده اند .تحلیلها نیز به روش واريانس چنادمت یره ( )MANOVAباا
نمرات تفاضل اجرا شدهاند .طبق نتايج حاصلشده ،میان نوجوانان عادی و بزهکار در سه مت یر سالمت روان ،حمايات اجتمااعی و سارزندگی
تفاوت معناداری وجود نداشت؛ اما در باورهای فراشناختی (خردهمقیاس نیاز به كنترل افکار) تفاوت معنادار و نماره نوجواناان بزهکاار بیشاتر
بود كه اين موضوع ،نشاندهنده اختالل بیشتر در آنان است و باتوجه به احساس ندامت و ترس از حبس ،باروز ايان نگرانای طبیعای باه نظار
میرسد .درباره تفاوتنداشتن ساير مت یرها اين احتمال وجود دارد كه برخی از نوجوانان مقیم كانون اصالح تربیت ،بهدلیال حادثاهای جارم را
مرتکب شده باشند؛ اما سیر زندگی بزهکارانهای نداشته باشند .گفتنی است كه در برخای پاژوهشهاای قبلای همتاساازی وضاعیت اجتمااعی
اقتصادی انجام نشده بود.
واژههایکلیدی :سالمت روان ،حمايت اجتماعی ،باورهای فراشناختی ،سرزندگی ،بزهکار.
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مقدمه و بیان مسأله

لطمه به نظم عمومی يا ارزشهای حاكم داشاته باشاند .انجاام

جرم جوانان پديدهای جهانی محسوب میشود؛ اگرچه ناوع و

اين اعمال منع قانونی دارد و در دوره سنی كمتار از  71ساال

میزان آن از جامعهای به جامعه ديگر متفاوت است .نوجوانان،

انجام میشوند (دريايیفرد.)7 :7932 ،

قشر عظیمی از جمعیات كشاور را تشاکیل مایدهناد كاه در

داليل احتمالی زياادی بارای بزهکااری وجاود دارد كاه

پويايی آينده و تداوم حیات نظام اجتمااعی و رشاد و توساعه

ازجمله آنها میشود باه مساائل مرباو باه علال خاانوادگی،

همهجانبه آن ،بهطور بسزايی نقش خواهند داشات؛ باه هماین

ويژگیهای شخصایتی و شاناختی خاود فارد بزهکاار ،اناواع

دلیل ،نوجوانان و مسائل مرتبط با آناان ،باياد از كاانونیتارين

نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی ،ويژگیهای خا

جوامع

دغدغههای سیاستگزاران و پژوهشگران مساائل اجتمااعی -

متمدن ازجمله توسعه صانايع ،گساترش غیراصاولی شاهرها،

باشد و آن گونه كه از منابع و اساناد اساتنبا مایشاود ،ايان

برخورد اقوام گوناگون ،سستشدن مباانی ماذهبی و اخالقای

نادارد« :اگار

مهاجرت ،دوری از خانواده و نداشتن حمايت اجتماعی اشااره

نگرانی ،دغدغه و توجه به دوران ماا اختصاا

اجازه دهیم اعمال بیسابقه نسلهای جوانتار ماا اداماه ياباد،
تمدن و فرهنگ ماا محکاوم باه ناابودی اسات» .ايان ساخن

كرد (خدابخشی و همکاران.)707 :7939 ،
درواقااع ،عواماال محیطاای و باورهااای فاارد از خااود،

مصلحی اجتماعی يا فرد فرهیخته مذهبی در روزگار ما نیست؛

توانايیها ،محدوديتها ،عزت نفس ،اعتماد به نفس و كنتارل

بلکه گفتاری نوشته شده بر يک لوح باستانی متعلاق باه 9722

افکار و روابط را مایساازند كاه اگار برآيناد آنهاا باه طارف

سال قبل از میالد مسیح در شهر اور ،يعنی يکی از مراكز تمدن

تضعیف شخصیت نوجوان باشد ،سالمت روان و سرزندگی او

سومری بوده است .اين محل ،به گفته تورات ،زادگااه اباراهیم

را به خطر میاندازد و او را در معرض اضطراب ،پرخاشگری،

نباای اساات (الور 7919 ،بااه نقاال از دلپسااند و همکاااران.)32:7937 ،

افسردگی ،انزوا و ساير بحرانهای روحی قرار مایدهاد .ايان

درزمینه بررسی وضعیت جرم در ايران ،گفتنی است در كشور،

مشکالت نیز فرد را به طرف اعمال بزهکارانه علیه ديگران باا

تا پايان سال  7919حادود 792هازار نفار در كشاور زنادانی

هدف انتقام ،قادرتنماايی ياا تخلیاه هیجاناات منفای ساو

بودهاند و هر  71ثانیه ،يک نفر باه زنادان وارد و ياک نفار از

میدهند .در اين پژوهش نیز سعی بر آن اسات كاه مشاخص

)معتمدی ،7911 ،به نقل از دلپساند و همکااران،

شود آيا ساالمت روان ،حمايات اجتمااعی از فارد ،باورهاای

 )32:7937بنابراين ،پرداختن باه «جارم» از زاوياه دياد تئاوری

فراشناختی و سرزندگی نوجوانان پسر مقیم كاانون اصاالح و

جديد ممکن است به شکلگیری انديشاههاای جدياد دربااره

تربیاات اهااواز ،بااا نوجوانااان عااادی تفاااوت دارد يااا خیاار.

زندان خارج میشود

اجتماعی منجر شود.

بهعبارتديگر ،هدف اين پژوهش ،بررسی اين موضاوع اسات

تالش برای ابراز وجود ،يافتن هويتی مستقل ،ناكافیبودن

كه آيا درزمینه مت یرهاای ذكرشاده ،میاان نوجواناان عاادی و

جرم و ساير آسیبهای

تجارب و محدوديت آگاهی موجب میشاود تاا نوجاوان باه

بزهکار شهر اهواز تفاوتی وجود دارد يا خیر.

مشکالت واكنشهای گوناگونی نشان دهاد كاه يکای از ايان
واكنشهاا بزهکااری اسات .بزهکااری باهصاورت پديادهای

چارچوب نظری پژوهش

حقوقی شاناخته مایشاود ،ناه روانشاناختی و باه رفتارهاای

بزهکاری نوجوانان ،به تخلفات آنها در سنینی مربو میشاود

غیرقانونیای اشاره دارد كه رسماً ثبت شده است .بزه ،به معنی

كه توسط قوانین حدود آن تعیین شده و معموالً ايان حاد تاا

انجااام اعمااالی علیااه قااانون اساات كااه اياان اعمااال قادرنااد

71سالگی است.

ماهیتهای گوناگونی مانند آسیب به اموال ،صادمه باه افاراد،

يکی از مت یرهای بررسیشده در افراد بزهکاار ،ساالمت
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روان 7محسوب میشود و اين اصطالح ،مفهومی است كه در

(خدابخشاایكااواليی و همکاااران .)707 :7939 ،حماياات اجتماااعی

عموم ،بیشتر باا نباود اخاتالالت روانای شاناخته مایشاود.

مفهومی پیچیده و چندبعادی اسات كاه باهطاور گساترده در

سازمان بهداشت جهانی ( )WHO, 2014در تعريف از سالمت

پژوهشهای مختلف بررسی شده است .در ابتدا طی سالهای

روان ،تأكید میكند داشتن سالمت روانی به فقدان اختالالت

 1970تا  1980مفهوم حمايت اجتماعی با اصاطالحات عینای،

روانی منحصر نیسات؛ بلکاه وضاعیتی از بهزيساتی 0و رفااه

محسوس و برای نشاندادن يک تعامل ،فرد يا ارتباا باه كاار

است كه براساس آن ،فرد بتواند توانايیها و استعداد خود را

برده میشد .طای ساال هاای بعاد ،اصاطالحات بایشازپایش

محقق سازد و قابلیت سازگاری با فشارهای طبیعای زنادگی

انتزاعی شد و انتظارات ،ادراكاات ،كیفیات ،كمیات تعاامالت

روزمره را داشته باشد و با فعالیتهای ساودمند و مفیاد ،در

حمايتی ،ويژگی های انتزاعی و غیرمحسوس افراد مثل رفتارها،

جامعه خود بتواند تأثیر داشته باشد .افرادی كه به داليلی باه

روابط يا سیستم حمايت نیز را

در بر گرفات ( Hapsy, 1998باه

آشفتگیهای هیجانی دچار هساتند و بهداشات روانای آنهاا

نقل از مظفری .)71 :7913 ،به نظر میرسد حمايات اجتمااعی باا

تضعیف شده است ،به شیوههای متفاوت آشفتگیهای خاود

تقويت پیوند اجتماعی 3و احساس تعلق اجتماعی 72و كااهش

را بروز میدهند .اين افراد ،بیشاتر چناین مشاکالتی دارناد:

فشارهای روانی قادر است مانند مانعی بار ارتکااب باه جارم

افسااردگی ،9خودپنااداره 7ضااعیف ،افاات تحصاایلی ،7طاارد

مؤثر واقع شود (دلپسند و همکاران )777 :7937 ،با اينحال ،ممکن

اجتماااعی 1و ناااتوانی در برقااراری ارتبااا بااا همساااالن و

است به اين پرسش توجه شود كه در صورت حمايت خانواده

پايبناادنبودن بااه قااوانین اجتماااعی (امیناای .)771 :7911 ،اياان

و دوستان فرد از اعمال بزهکارانه او آيا اين معیار ممکن است

مشخصهها ممکن است از فشارهای اقتصادی ،بحران بلاو،،

روابط بین فردی بزهکار را بهخوبی بسنجد.

بیماریها ،سبک فرزندپروری 1نادرسات والادين و ...ناشای

همچنین ،ديگر مت یر مهم و مشاهدهشده در افراد مجارم،

(رنجبر و همکاران 791 :7932 ،و شکربیگی و ياسمی نژاد،

باورهای فراشاناختی 77آناان اسات .فراشاناخت ،گساترهای از

شده باشند

عوامل مرتبط را توصیف میكند و هر ناوع داناش ياا فرآيناد

.)711 :7937
باتوجهبه تحقیقات گذشته ،يکی ديگر از عاواملی كاه در

شناختی را در بر مایگیارد كاه در تفسایر ،باازبینی ياا كنتارل

بروز و شیوع اختالالت رفتاری و بزهکااری نوجواناان نقاش

شناخت نقش دارند .تقسیم فراشناخت باه داناش ،تجاارب و

دارد ،نداشاتن حماياات اجتماااعی 1اسات .حماياات اجتماااعی

راهبردها ،بسیار مفید و راهگشاست

( Flavell, 1979; Nelson et

عبارت است از كسب اطالعات ،كماکهاای ماادی ،طارح و

 al., 1991 & Wells, 1995 in: Wells, 2009ترجمااه اكبااری و

توصیه بهداشتی و حمايت عاطفی از طرف ديگران كه فرد باه

همکااران )711 :7937 ،و باورهای فراشناختی نیز بخشای از ايان

آنها عالقه دارد يا برايش ارزشمند تلقی میشوند و بخشای از

دانش هستند .اختالل در باورهاای فراشاناختی فارد ،ماواردی
79

70

چون اعتمااد شاناختی  ،باورهاای مثبات دربااره نگرانای ،

شبکه اجتماعی او به شمار میروند ،مانناد والادين ،بساتگان،
دوساااتان ،همسااار و نیاااز تمااااس باااا نهادهاااای ماااذهبی

77

وقوف شناختی  ،باورهاای منفای درزمیناه كنتارلناپاذيری و
77

7

خطر افکار و نیاز به كنترل افکار و نیز عاملی درونای  -اماا
1

mental health
Well-being
3
depression
4
self-concept
5
dropout
6
social exclusion
7
parenting style
8
social support
2

9

social links
10
social belonging
11
metacognitive beliefs
12
cognitive confidence
13
positive beliefs about worry
14
cognitive self-consciousness
15
negative beliefs about uncontrollability and danger
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عادی و بزهکار72درصد بود.

متأثر از وضعیت محیطی  -است كه احتمال دارد به اقادام باه

قاسمبکلو و همکاران ( )7939برای بررسی مت یر حمايت

بزهکاری منجر شود.
در پژوهشهای اخیر ،مت یار جدياد مادنظر ،سارزندگی

اجتماعی در داخل كشور ،رابطاه حمايات اجتمااعی و عازت

است .سرزندگی - 0شامل احساس تواناايی در انجاام اماور و

نفس را بر ارتکاب مجدد جرم نزد زندانیان مارد شاهر خاوی

داشتن نیرو  -نیز ممکن است در اين نوجواناان مختال باشاد.

سنجیدهاند .آنهاا باا اساتفاده از پرساشناماه فلمیناگ 7بارای

احساس سارزندهباودن ،يکای از تجاارب مهام اسات كاه در

سنجش حمايت اجتماعی دريافتهاند كه حمايات اجتمااعی باا

زندگی به دست میآياد .همچناین ،سارزندگی را باهصاورت

ارتکاب مجدد جرم رابطه ندارد .دلپساند و همکااران ()7937

انرژی منبعث از خود  9میدانند .اين انرژی از منابع درونای و

نیز در مطالعه تطبیقی جوانان مجارم و عاادی شاهر اياالم ،در

در محایط ،سرچشامه مایگیارد؛ پاس

بررسی رابطه حمايت اجتماعی و جارم نشاان دادهاناد كاه باا

نه از تهديد اشاخا

برخالف شیدايی با تعادل درونی هماراه اسات (

Bostic et al.,

.)2000: 313

افاازايش حماياات اجتماااعی ،احتمااال ارتکاااب جاارم كاااهش
میيابد.
درزمینه باورهای فراشاناختی و عالئام ساالمت روان در

پیشینه تجربی پژوهش

داخل كشور ،پوراحسان و همکاران ( )2016در مطالعاه خاود

خااانمحماادی اطااا ساارا و همکاااران ( )7939در پژوهشاای

ضمن اشاره به تمايل دانشآموزان تهرانی به سوءمصرف ماواد

كشوری سالمت روان را در ايران ارزيابی كردهاند .هدف آنهاا

مخدر ،ابراز كردهاند كه باورهاای فراشاناختی مثبات و منفای

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سالمت روانی در نوجوانان

مختل ،بهويژه باورهای دربااره نگرانای ،باهطاور چشامگیری

بزهکار و عادی پسر و دختر بوده است و در طی ايان مطالعاه

تمايل دانشآموزان باه ساوءمصارف ماواد مخادر را افازايش

دريافتهاند كه نوجوانان بزهکار ،در پرسشناماه  GHQنمارات

میدهاد .نااممیساجاوندی و همکااران ( )7937در بررسای

بیشتری در ابعاد بیمااریهاای روانای كساب كاردهاناد .از آن

رابطه مؤلفاههاای فراشاناختی باا رفتارهاای جامعاهساتیزی و

گذشته ،شاکربیگی و ياسامیناژاد ( )7937در ضامن مقايساه

مسئولیتپذيری در دانشآموزان دختر دبیرستانی تهران ،نشاان

سبکهای فرزندپروری خانواده ،عزت نفس و سالمت عمومی

دادهاند بین فراشناخت و مؤلفههاای نیااز باه كنتارل افکاار و

نوجوانااان پساار بزهکااار و عااادی كرمانشاااه ،بااا اسااتفاده از

اعتماد شناختی با رفتارهاای جامعاهساتیزی رابطاه معنااداری

پرسشنامه  GHQنشان دادهاند كه سالمت عماومی نوجواناان

وجود دارد؛ اما بین مؤلفههای باورهای مثبت دربااره نگرانای،

بزهکار ،بهطور معنااداری متفااوت و كمتار اسات .همچناین،

وقوفشناسی و افکار خطرناک و كنتارلناپاذير باا رفتارهاای

نظرزاده ( )7932در ضمن مقايسه هاوش هیجاانی و ساالمت

جامعااهسااتیزی رابطااه معناااداری مشاااهده نشااد .اكباارزاده و

روان نوجوانان بزهکار و عادی در شهر خرمآباد ،با اساتفاده از

همکاران ( )7939با مقايسه سرمايه روانشاناختی و باورهاای

پرسشنامه  GHQدريافته اسات كاه بزهکااران در مقايساه باا

فراشناختی بین دانشجويان مصرفكنناده ماواد و دانشاجويان

نواجوانان عادی ازنظار ساالمت روانای كمتار ساالم هساتند.

عادی دانشگاه آزاد تبريز ،به كمک روش واريانس چندمت یره،

ضريب همبستگی پیرسون هم میاان ساالمت روان نوجواناان

دريافتااهانااد كااه دانشااجويان مصاارفكننااده مااواد ،ساارمايه
روانشناختی كم و باورهای فراشناختی مختلی دارند و خادمی
1

negative beliefs concerning the consequences of not
controlling thoughts
2
vitality
3
self

و ساایف ( )7913در بررساای تااأثیر آمااوزش مؤلفااههااای
Fleming
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فراشناختی در كاهش رفتارهای ضداجتماعی جوانان مستقر در

كافی نیست .اين حماياتهاا باه بهباود نتاايج تحصایلی ايان

زندان ارومیه ،نشان دادهاند مؤلفههای پنجگاناه فراشاناختی در

دانشآموزان كمک كارد؛ اماا بارای سالمتشاان ،برناماهريازی

جوانان ضداجتماعی مختل است .همچنین ،ربانی با وجادان و

پیشگیرانه از طرف مدرسه الزم است .ازجملاه پاژوهشهاای

همکاران ( )7913در بررسی رابطه میان باورهای فراشناختی و

برونكشوری ديگر درباره حمايت اجتماعی ،پژوهش كاويپر و

گرايش به اعتیاد در دانشجويان پسر مقطع كارشناسی دانشاگاه

همکاران  )2013( 1را میشود نام بارد كاه در مقايساه رواباط

سیستان و بلوچستان ،دريافتهاند كه باورهای فراشناختی و پنج

فردی زندانیان مرد و افراد عادی در هلند ،مشاهده كردهاند كه

خردهمقیاس آن ،با اعتیاد بهصورت منفی و معنادار رابطه دارد.

زندانیان حاضر در پژوهش ،پایش از دساتگیری ،باا اطرافیاان

درزمینه سرزندگی ،طی پژوهشی در ايران نیز دررابطه باا

خود به شکل صمیمانهای رابطه داشتهاند و اين روابط را حفظ

بررسی تاأثیر برناماه آموزشای مثباتنگاری بار شاادكامی 7و

كردهاند و تفاوتی نیز میان افراد عادی و زندانی مشاهده نشاد.

باورهای غیرمنطقی 0نوجوانان بزهکار دختر در تهاران ،نشاان

گلدستین و هیون )2000( 1در ضمن بررسی رابطه پیوند والاد

داده شده كاه میازان شاادكامی نوجواناان بزهکاار نسابت باه

با فرزند و سبک كنترل والد ،باا تعاادل عااطفی و رفتااری در

محدوده بهنجار كمتر است (رعیتابراهیمآبادی و همکاران.)7937 ،

دانشآموزان دوره متوسطه استرالیا اباراز كاردهاناد كاه ادراک

در میان پاژوهشهاای خاارج از كشاور دربااره بررسای

نوجوان از مراقبت و محبت كم والادين ،باهطاور مساتقیم باا

سالمت روان ،فاسارت و همکاران )2016( 9در مطالعاه خاود
درزمینه مراقبتهای سالمت روان عماومی بارای خالفکااران

بزهکاری و بهزيستی كم ارتبا دارد.
درخصو

مت یر باورهاای فراشاناختی اساپادا  3و ولاز

نوجوان هلناد ،ذكار كاردهاناد كاه در ايان مطالعاه و پیشاینه

( )2006در بررسی كلینیکی درباره باورهای فراشناختی درباره

پژوهشی خود ،رابطهای مستقیم اما ناه قاطعاناه ،میاان وجاود

مصرف الکل در معتادان به مشروبات ،متوجاه شادهاناد میاان

اختالالت روانی و حضور رفتار مجرمانه وجود دارد .گیسین و

باورهای فراشناختی مثبت درباره الکل و اعتیاد به الکل رابطاه

همکارانش )2012( 7در بررسی خالفکاران جوان در ساوئیس

مستقیم وجود دارد؛ بهطوریكه باورهای فراشناختی مثبت اين

دريافتهاند 37درصد از نمونه بررسیشده ،دساتكام باه ياک

افراد ،روی فوايد الکل بهصورت وسیلهای برای تنظیم خود در

عالمت روانی در سیاهه  ICPC-2و 11درصدشان به دستكام

ابعااد عااطفی ،شاناختی و تصاويری تمركاز دارد و باورهااای

يک اختالل در سیاهه  ICD-10دچار بودهاند.

فراشناختی منفی ،روی كنترلناپذيری و زيان اساتفاده از الکال

روتااون و همکاااران )2011( 7باارای بررساای حماياات

متمركز است.

اجتماعی ،با استفاده از پرسشنامه ( MSPSSحمايت اجتماعی

كاایم و پااارک )2008( 72در كااره جنااوبی دررابطااهبااا

ادراکشده) در ياک مطالعاه دورنماا دربااره آثاار قلادری بار

سرزندگی و درخصو

رابطاه میاان انعطاافپاذيری خاود،

دستیابی به نتايج تحصایلی و ساالمت روان در داناشآماوزان

سبکهای مقابله با استرس و تمايل به بزهکااری پژوهشای را

متوسطه لندن دريافتهاند كه حمايت دوساتان و والادين بارای

انجاام دادهانااد كااه براسااس نتااايج آن ،از میااان  7زيرمقیاااس

1

انعطاف خود ،ازلحاظ آماری تمايل به بزهکااری بازر تارين

درمان اختالل روان نوجوانان قرارگرفتاه در معارض قلادری

مت یر برای پیشبین است و اين دو بهطور معکوس باهم رابطه
1
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دارند .وايت و همکاران )1994( 7اعالم كردهاند كودكان ناتوان

فرضیههای پژوهش

درزمینه كنترل انرژی خود ،الگويی از رفتارهاای بزهکاراناه را

پژوهش حاضر سعی دارد اين فرضیهها را ارزيابی كند:

از خود نشان میدهناد ()Wells et al., in Huey & Weisz, 1997

 -7بین سالمت روان و خردهمقیاسهای آن در نوجوانان

بنابراين ،اين سؤال به ذهن میآيد كه آيا همه نوجوانان قادرند

بزهکار مقیم كانون اصالح و تربیت اهواز و گروه گواه تفاوت

اناارژی و توانمناادیهااای خااود را مااديريت كننااد چااه بسااا

وجود دارد؛

نوجوانان بزهکار در تنظیم و بهكاارگیری انارژی خاود بارای

 -0حمايت اجتماعی و خردهمقیاسهای آن در نوجواناان

فعالیتهای مثبت فردی و اجتماعی مشکل داشته باشند؛ يعنای

بزهکار مقیم كانون اصالح و تربیت اهواز و گروه گواه تفاوت

احتمال دارد امر مهم درباره بزهکااران ،ناه فقادان ياا كااهش

دارد؛

ساارزندگی بلکااه نحااوه كنتاارل آن باشااد .در بررساای مت یاار

 -9بین باورهای فراشناختی و خاردهمقیااسهاای آن در

سرزندگی بهدلیل كمبود پیشینه مستقیم ،از مت یرهای مشابه نیز

نوجوانان بزهکار مقیم كانون اصالح و تربیات اهاواز و گاروه

استفاده كردهايم .يانگ و همکاران )2015( 0در بررسای میازان

گواه تفاوت وجود دارد و

شااادكامی و محرومیاات اجتماااعی نوجوانااان قلاادر در چااین،
دريافتهاند كه بخش كاوچکی از نوجواناان قلادر ،نااراحتی و

 -7سرزندگی نوجوانان بزهکاار مقایم كاانون اصاالح و
تربیت اهواز و گروه گواه باهم تفاوت دارد.

محرومیت 9اجتماعی را احساس میكنند (00/7درصد از نمونه
قلدرهای شاد بودند و رواباط اجتمااعی داشاتند؛ درحاالیكاه

روش پژوهش

71/9درصد ،قلدرهای ناراحت و از رواباط اجتمااعی محاروم

روش اين مقاله ،توصیفی و از نوع علای مقايساه ای اسات و

بودند).

جامعه آماری آن ،دو بخش دارد كه بخش نخسات ،نوجواناان

بهطوركلی ،براساس بررسی مت یرهای گزينششده ،بیشتر

بزهکار پسر مستقر در كانون اصاالح و تربیات اهاواز و باال

تحقیقااات وجااود اخااتالل يااا نابهنجاااری در سااالمت روان،

بر 12نفر هستند .بهدلیل كوچکبودن جامعه ،نمونه كل جامعاه

حمايت اجتماعی ،باورهای فراشناختی و سارزندگی در میاان

را در بر میگیرد؛ اما در اين پژوهش برای بیسوادی و بی میلی

نوجوانان بزهکار نسبت به نوجوانان عادی را تأئیاد كاردهاناد؛

عدهای از نوجوانان مقیم در كانون ،امکان دسترسی به  71نفار

اما ديگر پاژوهشهاا در بعضای خاردهمقیااسهاا ياا در كال

فراهم شده اسات .بخاش دوم ،نوجواناان عاادی هساتند كاه

خردهمقیاسها وجودنداشتن اخاتالل ياا نابهنجااری نسابی را

باتوجهبه احتمال دخالت برخی از عوامل ،نیاز به همسانكاردن

نشان دادهاند .با اين توصیف ،نیاز به تحقیاق باومی در حاوزه

گروه گواه با گروه بزهکار ضروری به نظر میرسید؛ به هماین

اين مت یرها احساس میشود .اين امر ،بهويژه برای ايان اسات

دلیل ،برای همسانی با درنظر گرفتن محل زندگی افراد بزهکار

كه مت یرهای استفادهشده در پژوهش حاضار ،در های ياک از

كه بیشتر از طبقات ضاعیف بودناد ،از دبیرساتانهاای مرحلاه

پژوهشهای داخلی و خارجی به اين شاکل و يکجاا ارزياابی

نخست و دوم اين گونه محالت 17 ،نفر بهصاورت خوشاهای

نشدهاند و خصوصا طبق ارزيابیهای پژوهشگران ايان مقالاه،

مرحلااهای انتخاااب شاادهانااد .از اياان میااان 71 ،نفاار ازطريااق

مطالعااات اناادكی بااه مقايسااه بااا كنتاارل مت یرهااای احتمااالی

همتاسااازی اجتماااعی  -اقتصااادی  -فرهنگاای بااا نوجوانااان

مداخلهگر توجه كردهاند.

بزهکار و باتوجهبه میزان تحصایالت پادر ،درآماد خاانواده و
تعداد افراد خانواده انتخاب شدهاند .اطالعات باهدساتآماده،
1

White et al.
Young et al.
3
exclusion
2

ازطريق محاسبه میاانگین و انحارافمعیارهاا و باا اساتفاده از
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روش تحلیاال واريااانس چناادمت یره بااا همتاسااازی وضااعیت

اعتبار سازه پرسشنامه سالمت عمومی از روش تحلیل عامال

اجتماعیاقتصادی ،روی نرمافازار  SPSSنساخه  ،07تجزياه و

تأيیدی استفاده شده و شااخصهاای بارازش باهدساتآماده

تحلیل شدهاند .پايايی و روايی پرسشنامهها نیز با روش آلفای

 GFI= 2/177و  AGFI= 2/119و  RMSEA=0/077نشاندهنده

كرونباخ و تحلیل عامل تأيیدی و با استفاده از نرمافازار

SPSS

و  AMOSنسخه  07سنجیده شاده و میازان معنااداری بارای

برازش مطلوب دادهها با مدل اندازهگیری است.
پرسشنامه حمایت اجتماعی :مقیاس حمايت اجتمااعی

همه فرضیهها  α =2/27در نظر گرفته شده است.

( )MOSساااختهشااده در سااال  1991بااه دساات شااربورن و
استوارت ،میزان حمايت اجتمااعی دريافاتشاده آزماودنی را

ابزار پژوهش

میسنجد و  73عبارت و  7خردهمقیاس دارد .خردهمقیااسهاا

پرسشنامه سالمت عمومی  :GHQاين پرسشنامه  01سؤالی

عبارتاناد از :حمايات ملماوس ،حمايات هیجاانی ،حمايات

و هیلیر در سال  1979تهیه شاده و يکای از

اطالعاتی ،مهربانی و تعامل اجتمااعی مثبات .آزماودنی میازان

شناخته ترين ابزارهای غربالگری در پاژوهش هاای مرباو باه

مخالفت يا موافقت خود با هريک از عباارات را در  7مقیااس

سااالمت رواناای اساات .پرسااشنامااه سااالمت عمااومی از 7

لیکرت 7درجهای مشخص میكند.

به دست گلدبر

خردهمقیاس تشکیل شده اسات كاه هركادام از آنهاا  1ساؤال

پايايی اين آزمون با استفاده از ضريب آلفای كرونبااخ در

دارناااد و ايااان  7خاااردهمقیااااس عباااارتاناااد از :عاليااام

دامنهای از  2/1تا  2/39گازارش شاده اسات (

جسمانی سازی ،عاليم اضطراب ،اختالل در كاركرد اجتمااعی

 .)Stewart, 1991: 710تمنائیفر و منصورینیاک ()771 :7939

و افسااردگی .نماارهگااذاری آزمااون براساااس مقیاااس لیکارت

ضمن تأيید روايی صاوری و محتاوايی ايان ابازار ،از ديادگاه

(چهاردرجهای) است (.)Goldberg & Hillier, 1979: 139

متخصصان روانشناسی پايايی آن را با ضريب آلفای كرونبااخ

& Sherbourne

و ويلیامز )1988( 7پايايی تنصیف  2/37و جان

 2/31اعالم كردهاند .در پژوهش حاضر ،پايايی اين پرسشنامه

( )1985ثبات درونی پرسشنامه سالمت عمومی را با اساتفاده

با استفاده از روش آلفای كرونباخ محاسبه شاده و مقاادير آن،

و ويلیاامز ،باه

برای  7خردهمقیاس پرساشناماه ،باه ترتیاب ،2/117 ،2/199

نقل از موسوی .)17 :7917 ،تقاوی ( )7912بارای مطالعاه روايای

 2/113 ،2/111و  2/117تعیین شده اسات .پاياايی كلای نیاز

پرسااشنامااه سااالمت عمااومی از  9روش رواياای هاامزمااان،

ضريب  2/377را به خود اختصا

داده اسات كاه ايان امار،

همبستگی خردهمقیاسهای ايان پرساشناماه باا نماره كال و

پايايی زياد پرسشنامه را نشان میدهد.

گلدنبر

از آلفای كرونباخ

 2/32گزارش كردهاند (گلادنبر

تحلیاال عواماال اسااتفاده كاارده اساات كااه بااه ترتیااب  2/77و

پرسشنامه باورهای فراشناختی :اين پرسشنامه  92آيتم

همبسااتگی خااردهمقیاااسهااا بااین  2/10تااا  2/11مت یاار بااود

دارد و هر آزمودنی به آيتمها به صورت 7گزيناهای (از موافاق

(تقوی ،7912،به نقال از پاينادان .)777 :7913 ،در پاژوهش حاضار،

نیستم تا خیلی موافقم) پاسخ میدهد .پرسشنامه ،پانج مؤلفاه

پايايی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای كرونبااخ محاسابه

اعتماد شناختی ،باورهای مثبات دربااره نگرانای ،خودآگااهی

شده كه مقادير آن بارای  7خاردهمقیااس مادنظر ،باه ترتیاب

شناختی ،باورهای منفی درخصاو

كنتارلناپاذيری افکاار و

 2/173 ،2/131 ،2/171و  2/179تعیااین شااده و پايااايی كلاای

خطر و باورهايی درباره نیاز به كنترل افکار را میسانجد .فارم

پرسشنامه نیز  2/117به دسات آماده اسات .باتوجاهباه ايان

پذيرفتهشده اين مقیاس ( )MCQ-30به دست ولز و كارترايت

موضوع ،پايايی مواد پرسشنامه قابل قبول است .بارای تعیاین

 -هاتون ( )2004شبیه به فرم اولیه آن ،ايجااد و گساترش داده

Goldenberg & Williams

1

شده است ( .)Wells 1997 & 1995 in Wells et al.,2004: 388در
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ايان مقیااس ،پاساخهااا براسااس مقیااس 7درجاهای لیکاارت
محاسبه میشوند.

اين مقیاس ،در ايران در ساال  7910باه دسات عريضای
ترجمه و روايای صاوری و محتاوايی آن را  7نفار از اسااتید

پرسشنامه  MCQ-30پايايی و روايای قابال قباولی دارد.

روانشناسی بالینی تأيید كردهاند و ضريب پاياايی آن  2/17باه

پايايی بهدستآماده ازطرياق ضاريب آلفاای كرونبااخ ،بارای

دست

آمده اسات (راياان و فردرياک ،7331 ،باه نقال از ابوالقاسامی،

خردهمقیاسها در دامنه  2/10تا  2/39و پايايی بارآزمايی برای

 .)11 :7910در اين پژوهش ،پايايی پرساشناماه باا اساتفاده از

نمره كل ،بعد از  00تا  771روز 2/17 ،و برای خردهمقیاسهاا

روش آلفای كرونباخ محاسبه شده كاه مقاادير آن بارای ماواد

(Wells & Cartwright-

پرسشنامه 2/171 ،تعیاین شاده اسات و ايان مسائله ،پاياايی

 2/73تااا  2/11گاازارش شااده اساات

 .)Hatton,در ايااران ،شاایرينزادهدسااتگیری و

مناسب را نشان میدهد .برای تعیین اعتبار سازه پرساشناماه،

همکاران ( )7911ضاريب همساانی درونای را باا اساتفاده از

باورهای فراشناختی از روش تحلیل عامل تأيیدی استفاده شده

ضااريب آلفااای كرونباااخ باارای كاال مقیاااس  2/37و باارای

است و شاخصهاای بارازش باهدساتآماده  GFI= 2/111و

خردهمقیاسها در دامنه  2/17تا  2/11و پايايی بازآزماايی ايان

 AGFI= 2/191برازش مطلوب اطالعات با مدل انادازهگیاری

آزمون را در فاصله  7هفته ،بارای كال مقیااس  2/19و بارای

را نشان میدهد.

2004:393-395

خردهمقیاسها در دامناه  2/73تاا  2/19گازارش كارده اسات
(شیرينزادهدستگیری و همکاران .)777 :7911 ،در اين مقالاه ،پاياايی

یافتهها

اين پرسشنامه با استفاده از روش آلفای كرونباخ محاسبه شده

یافتههای توصیفی :نتايج توصایفی نشاان مایدهاد رده سانی

كه مقادير آن بارای  7خاردهمقیااس پرساشناماه ،باه ترتیاب

نوجوانان بزهکار مقایم كاانون ،از  79تاا  02اسات كاه البتاه

 2/117 ،2/117 ،2/111 ،2/112و  2/731تعیااین شااده اساات؛

12درصاد از آنااان در رده  73 – 77ساال قاارار دارناد .چهاال

بنابراين 7 ،خردهمقیاس ابتدايی پايايی خوب ،اما خردهمقیااس

درصد از نمونه بزهکار ،بین  2تا  7میلیون و 71درصدشان بین

پنجم پايايی نسبتاً قابل قبولی دارد .پايايی كلی نیز باا ضاريب

 7تا  0میلیاون و 79درصاد بایش از  0میلیاون درآماد دارناد.

 2/103مشخص شده كه مناسب است .برای تعیین اعتبار سازه

همچناین07 ،درصااد از آناان تحصاایالت پدرشاان باایسااواد،

پرسشنامه باورهای فراشناختی از روش تحلیل عامل تأيیادی

70/7درصد ابتدايی92 ،درصد سیکل و 1/7درصد ديپلم است.

استفاده شده است و شاخصهای برازش بهدستآمده2/103 ،

درباااره جمعیاات خااانوار نوجوانااان بزهکااار نیااز نساابت

= GFIو  AGFI= 2/117و  RMSEA= 0/072برازش مطلوب

خانوادههای  7تا 1نفره بیش از ساير گزينهها بوده است؛ يعنای

اطالعات با مدل اندازهگیری را نشان میدهند.

حدود 12درصد و 07/7درصاد خاانوادههاا بایش از  1نفار و

پرسشنامه سرزندگی :مقیاس سرزندگی به دست راياان

1/7درصد خانوادههای كمتر از  7نفر باودهاناد .مشاابه هماین

و فردريااک ،در سااال  1997ساااخته شااده و  1عبااارت دارد.

وضعیت در میان نمونه عادی گردآوری شده است و جادول

پاسخدهنده براساس طیف لیکرت 1تاايی عاددی را مشاخص

( )7میانگین و انحرافمعیار نمرههای مت یرهای پژوهش را در

میكند كاه میازان درساتی عباارت دربااره خاودش را نشاان

اين دو گروه نشان میدهد.

میدهد .روند نمرهگذاری در مورد سؤال دوم اين پرسشناماه
معکوس است.
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جدول  -1نتایج توصیفی متغیرهای پژوهش در نوجوانان بزهکار و گروه گواه
متغیر
سالمت روان
حمایت اجتماعی
باورهای فراشناختی
سرزندگی

تعداد

گروه

میانگین

انحرافمعیار با سطح اطمینان )α = 5/59( %59

عادی

71

71/07

77/77

بزهکار

71

71/91

1/11

عادی

71

19/73

71/11

بزهکار

71

11/12

71/97

عادی

71

71/79

70/70

بزهکار

71

19/70

3/12

عادی

71

99/07

72/07

بزهکار

71

97/11

3/09

طبق اطالعات اين جدول ،میانگین نمرات نوجوانان عاادی

باورهای فراشناختی  71/790و  19/701و در مت یار سارزندگی

و بزهکار به ترتیب در مت یر ساالمت روان  71/079و ،71/910

 99/079و  97/110است .در جدول ( )9(، )0و ( )7يافتاه هاای

در مت یاار حماياات اجتماااعی  19/731و  ،11/123در مت یاار

توصیفی حاصل از خردهمقیاسها نمايش داده شدهاند.

جدول  -2یافتههای توصیفی خردهمقیاسهای سالمت روان در نوجوانان بزهکار و گروه گواه
متغیر
عالئم جسمانی
اضطراب
كاركرد اجتماعی
افسردگی

تعداد

گروه

میانگین

انحرافمعیار با سطح اطمینان )α = 5/59( %59

عادی

71

70/377

9/770

بزهکار

71

70/972

0/110

عادی

71

72/711

0/101

بزهکار

71

77/707

9/201

عادی

71

77/097

0/117

بزهکار

71

70/973

0/179

عادی

71

79/097

7/727

بزهکار

71

77/771

9/101

جدول  -3نتایج توصیفی خردهمقیاسهای حمایت اجتماعی در نوجوانان بزهکار و گروه گواه
متغیر
حمايت ملموس
حمايت هیجانی
حمايت اطالعاتی
مهربانی
تعامل اجتماعی مثبت

تعداد

گروه

میانگین

انحرافمعیار با سطح اطمینان )α = 5/59( %59

عادی

71

71/737

7/977

بزهکار

71

71/120

7/017

عادی

71

79/207

9/317

بزهکار

71

77/207

7/029

عادی

71

79/207

9/190

بزهکار

71

77/712

7/079

عادی

71

72/217

9/171

بزهکار

71

72/139

9/701

عادی

71

3/110

9/193

بزهکار

71

77/207

9/719
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جدول  -4یافتههای توصیفی خردهمقیاسهای باورهای فراشناختی در نوجوانان بزهکار و گروه گواه
متغیر

گروه

اعتماد شناختی
باورهای مثبت درباره نگرانی
وقوف شناختی
افکار خطرناک و كنترلناپذير
نیاز به كنترل افکار

تعداد

میانگین

انحرافمعیار با سطح اطمینان )α= 5/59( %59

عادی

71

3/109

9/177

بزهکار

71

72/771

9/121

عادی

71

70/031

9/712

بزهکار

71

79/707

9/177

عادی

71

77/077

7/739

بزهکار

71

77/919

0/171

عادی

71

70/391

7/927

بزهکار

71

77/797

9/127

عادی

71

1/171

0/177

بزهکار

71

3/391

0/772

نتایج استنباطی :ابتدا با هدف انجاام تحلیال كووارياانس

اثر پیاليی ( )Pillai's Traceالمبدای ويلکز ()Wilk's Lambda

در آزمون لون 7برای بررسی پیشفرضهای كوواريانس بارای

اثر هتلیناگ ( )Hotelling's Traceو بازر تارين ريشاه روی

مت یرها و بیشتر خردهمقیاسهايشان ،نتايج غیرمعنادار به دست

( )Roy's Largest Rootبااارای  7مت یااار تحقیاااق ،بااادون

آمد كه اين موضاوع ،تجاانس وارياانس خطاای پاسآزماون

خردهمقیاسها ،بررسی شده است .نتايج اين آزماونهاا نشاان

مت یرهای وابسته يا همگنباودن وارياانس گاروههاا را نشاان

میدهد كه در میزان  ،α = 2/27رابطه تركیب خطی مت یرهاای

میدهد .در اين میان ،خردهمقیاس افسردگی (سالمت روان) و

وابسته با مت یر مستقل معنادار نیست و اين معناداری در سطح

وقاوف شاناختی (باورهاای فراشاناختی) باا مقاادير  2/220و

 α = 2/21رخ خواهد داد .اين آزمونها محافظهكارانه هستند و

 2/277معنااادار شاادهانااد؛ بنااابراين ،نتیجااه گرفتااه ماایشااود

سطح معناداری آنها نزديک به ( 2/27سطح معناداری پژوهش)

پیشفرضهای تحلیل كوواريانس معناادار نیساتند .همچناین،

است و برای بررسای بیشاتر باياد باه تحلیالهاای وارياانس

طبق گفتههای گال ،باور

و گاال ( ،Gall, Borg & Gall, 1942

ترجمه نصر و همکاران )117 :7910 ،اگر پایشفارضهاای تحلیال

تکراهه ( )ANOVAمراجعه كرد ( ،Giles, 2002ترجماه بهرامای

احسان و همکاران.)721 :7937 ،

كواريااانس برقاارار نباشااد ،از تحلیاال واريااانس میااانگینهااا

در جدول ( ،)7نتايج آزمون آثار بین آزمودنیها (عادی و

میتوانیم استفاده كنایم؛ پاس تحلیال وارياانس چنادمت یره و

بزهکار) در  7مت یار مادنظر ارائاه شاده اسات كاه وارياانس

سپس ،تحلیل واريانس يکراهه در ماتن ماانوا بارای مقايساه

يکراهه مت یرهای پژوهش را نشان میدهاد .طباق اطالعاات

استفاده شده است .بنا بر آن تحلیل و باتوجهبه برابربودن تعداد

اين جدول ،میاان دو گاروه در باورهاای فراشاناختی تفااوت

آزمودنیهای هر دو گروه و همگانساازی گاروههاا ازلحااظ

معنااادار وجااود دارد ( F =7/790و  )p =2/291و در  9مت یاار

مت یرهای درآمد ،جمعیات ،ناوع مساکن و تحصایالت پادر،

ديگر ،اين تفاوت معنادار نشده است .برای حمايت اجتمااعی

تحلیل واريانس چندمت یره ( )MANOVAامکانپاذير باوده و

و سرزندگی اين معناداری ممکن اسات باه ترتیاب در ساطح

تحلیل اجرا شده است.

 2/777و  2/713حاصل شود .اين نتیجه ،احتمال دارد با نتیجه

تحلیل واريانس چندمت یره صورتگرفته ،در جاداول ()7
و ( )1ارائه شدهاند .پیش از آن ،وضاعیت  7آزماون معنااداری
Levene

1

آزمونهای معناداری همراستا تلقی شود؛ زيارا وارياانس ياک
مت یر و آن هم در سطح  2/291معنادار شده است.
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جدول  -9نتایج آزمون واریانس تکراهه برای  4متغیر اصلی پژوهش در نوجوانان بزهکار و گروه گواه
میانگین مجذورات

متغیر

درجه آزادی

ضریب تأثیر ()Eta

معناداری

F

توان آزمون

سالمت روان

71/207

7

2/717

2/112

2/220

2/213

حمایت اجتماعی

191/717

7

0/211

2/777

2/200

2/222

باورهای فراشناختی

710/111

7

7/790

2/291

2/271

2/222

سرزندگی

711/009

7

7/171

2/713

2/273

2/222

درخصو

 7آزمون معناداری برای خردهمقیاسها رابطه

واريانس خردهمقیاسها معنادار است .در جدول ( )1نیز آزمون

p =2/220

اثر بین آزمودنیها (يا همان  (ANOVAبرای خردهمقیاسهای

تركیب خطی خردهمقیاسها با مت یر مستقل در سطح

معنادار شده است كه اين مسئله نشان میدهد دستكم يکی از

باورهای فراشناختی به نمايش گذاشته شده است.

جدول  -6نتایج آزمون واریانس تکراهه برای خردهمقیاسهای باورهای فراشناختی در نوجوانان بزهکار و گروه گواه
متغیر

میانگین مجذورات

درجه آزادی

F

معناداری

ضریب تأثیر ()Eta

توان آزمون

اعتماد شناختی

7/077

7

2/977

2/711

2/229

2/211

باورهای مثبت درباره نگرانی

03/119

7

0/001

2/793

2/207

2/222

وقوف شناختی

2/919

7

2/292

2/119

2/222

2/279

افکار خطرناک و كنترل ناپذير

73/172

7

9/137

2/277

2/272

2/222

نیاز به كنترل افکار

72/137

7

1/711

2/279

2/211

2/222

مطابق اطالعات جدول ( ،)1خرده مقیاس پنجم باورهای

بیشاتر وجاود دارد .همچناین ،طبااق مطالاب ذكرشاده كااه در

فراشناختی (نیاز به كنترل افکاار) يعنای خاردهمقیااس پاياانی

جاادول ( )9هاام نشااان داده شااده ،آزمااونهااای معناااداری و

جدول ،در  α = 2/27بهطاور معنااداری تفااوت يافتاه اسات.

واريانس يکراهه بارای خاردهمقیااس نیااز باه كنتارل افکاار

خردهمقیاس افکار خطرنااک و كنتارلناپاذير نیاز نزدياک باه

( F = 1/711و  )p=2/279ازلحاااظ آماااری معنااادار اساات؛

معناداری است.

بنابراين ،فرضیه  9در سطح معناداری  2/27تأيید میشود.

هماانطور كاه ذكار شاد ،آزماونهاای معنااداری تحلیاال
واريانس چندمت یره ،شامل اثر هتلیناگ و بازر تارين ريشاه
روی معنادار نشدهاند؛ اما اين آزمونها محافظهكارانه هساتند و
سطح معناداری مورد نیاز نیز نزديک به  2/27است .همچناین،
واريانس يکراهه برای مت یر باورهای فراشناختی (7/790

=F

و  )p = 2/291ازلحاظ آماری معناادار شاده اسات؛ بناابراين،
میشود نتیجه گرفت كه فرضایه  ،9در ساطح معنااداری 2/27
تأيید میشاود .باتوجاهباه میاانگینهاا در جادول ( ،)7نماره
بزهکاران در اين مقیاس بیشتر اسات؛ يعنای اخاتالل در آناان

بحث و نتیجه
مطااابق يافتااههااا در سااالمت روان ،حماياات اجتماااعی و
خردهمقیاسهای آنهاا و سارزندگی میاان نوجواناان عاادی و
بزهکار تفاوت معناداری وجود نداشت .درزمینه سالمت روان،
اين نتیجه با نتايج پژوهشهاای مطالعاهشاده مخاالف اسات.
درخصو

حمايت اجماعی نیز اين نتیجه با پژوهش روتاون

و همکاران ( )2011و كويپر و همکاران ( )2013همساو و باا
نتايج گلدستین و هیون ( )2000خدابخشی كواليی و همکاران
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( )7939و قاسم بکلو و همکاران ( )7939و دلپسند و همکاران

بودهاند و اين تفاوت بخشی از ناهمسويی را توجیه مایتواناد

( )7937ناهمسو است .درباره مت یر سرزندگی نیز اين نتیجه با

بکند .همچنین( ،باتوجهبه نظريه زيستبوم از برونفن برنر 0كه

پااژوهش واياات و همکاااران ( )1994و يانااگ و همکاااران

تأثیر محیط زندگی را بسیار مهم میداند و محایط را باه چناد

( )2015همسويی دارد؛ اما با پژوهش كیم و پاارک ( )2008و

سطح تقسیمبندی میكناد) باه مبحاث سیساتم زيساتی افاراد

رعیتابراهیمآبادی و همکاران ( )7937ناهمسو است.

میشود توجه كرد و اين را متذكر شد كه بسیاری از نوجوانان

در بررسی علل اين امر ،میشود اشاره كرد كاه در برخای

بزهکار ،از قشر ضعیف جامعه هستند و ممکن اسات در ايان

پژوهشهای قبلی همتاسازی وضعیت اجتماعیاقتصادی انجام

قشر ،انجام رفتارهای خشونتآمیز ،بهويژه برای جنس ماذكر،

نشده اسات و انتخااب نموناههاای عاادی باهصاورت كاامالً

رفتاااری طبیعاای تلقاای شااود؛ درنتیجااه ،بااا انجااام رفتارهااای

شده بود (موناهان و همکاران ،0227 ،7باه

ضاادقانون ،حماياات خااانواده و دوسااتان خااود را از دساات

نقل از ماركويتز ،93 :0277 ،نظارزاده 7937 ،و خاانمحمادیاطاا سارا و

نمیدهند .همچنین ،در پژوهش وايات و همکاارانش ()1994

همکاران .)7939 ،پاس ايان احتماال وجاود دارد كاه وضاعیت

به يکی از علال ايان عادم تفااوت مایشاود رساید كاه آنهاا

اجتماعیاقتصادی بر وضعیت سالمت روان نوجوانان عاادی و

میگويند كنترلنکردن انرژی درونی كودک ،به تشکیل الگويی

بزهکار اثرگذار بوده و همتاسازی آن ،وارياانس ساالمت روان

از رفتارهای بزهکارانه در او منجر میشود؛ بنابراين ،مایشاود

را كاهش داده باشد .براساس اين نکته ،ممکن است بسیاری از

گفت نوجوانان بزهکار مقیم كاانون اصاالح و تربیات ،مانناد

نوجوانااان عااادی طبقااه محااروم در معاارض اقاادام بااه رفتااار

ساير نوجوانان ،باتوجهباه رده سانی خاصشاان ،سارزندگی را

بزهکارانه باشند .گذشته از آن ،ايان احتماال وجاود دارد كاه

بهخوبی احساس میكنند (میانگین نمره بیشتر از نصاف نماره

برخی از نوجوانان مقیم كاانون اصاالح تربیات باهدلیال ياک

كل داشتند) اما ممکن است در تنظیم خاود ( )selfباا مشاکل

حادثه مرتکب جرم شده باشند؛ اما سیر زنادگی بزهکاراناهای

روبهرو باشند.

تصادفی در جامعه انجام

نداشتهاند .برايناساس ،آنها ازلحاظ حمايت اجتماعی از طرف

نمره باورهای فراشناختی نوجوانان بزهکاار از نوجواناان

خااانواده و دوسااتان كااامالً تااأمین شاادهانااد .در بساایاری از

عادی (گروه گواه) بیشتر اسات؛ اماا ايان تفااوت مرباو باه

محیطهای اجتماعی مستعد بزهکاری افاراد باا گاروه سانی و

خردهمقیاس پنجم – نیاز به كنترل افکاار  -اسات .باا درنظار

حتی خانواده بهطور صمیمانهای ارتبا دارند و از اين طرياق،

گرفتن اطالعات جدول ( ،)7میانگین نمره نوجواناان بزهکاار

حمايت اجتماعی خوبی دريافت میكنند .بهويژه در محیطهای

در اين خردهمقیاس ،از نوجوانان عادی بیشتر اسات؛ يعنای در

قومی و عشیرهای ممکن اسات در ماواردی بارای حمايات از

اين خردهمقیاس بیشتر اختالل دارند .اين نتیجاه باا مطالعاات

قوم و طايفه خود بزه مرتکب شوند و اين بازه ،ازنظار قاوم و

ناممی سجاوندی و همکاران ( )7937همساو و باا مطالعاات

طايفه تأيید شده و چتر حمايتی قاومی و خاانوادگی را داشاته

پوراحسان و همکااران ( )2016اكبارزاده و همکااران ()7939

باشد و به اين دلیل ،ازنظر حمايت اجتمااعی متفااوت نباشاد؛

خااادمی و ساایف ( )7913و ربااانی بااا وجاادان و همکاااران

درحالیكه در پژوهشهای انجامشده قبلی در محیط شاهری و

( )7913ناهمسو است؛ زيرا آنها گفتهاند تمامی خردهمقیاسهاا

شهرنشینی فقدان حمايت اجتماعی در گروههايی ديده میشود

با ارتکاب جرم بهطور مستقیم رابطه دارناد .در بررسای علات

كه ازنظر قانونی مشکالتی دارند و در نموناه مطالعاهشاده در

اين امر ،بايد به اين نکته توجه داشت كه نوجوانان مقیم كانون

اين پژوهش ،بیشتر از گروههای قومی و حاشیهای و روساتايی

اصالح و تربیت ،بهدلیل آثار ناشی از حضاور در ايان كاانون،

Monahan et al.
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ممکن است تا حدودی درباره جرم مرتکبشاده ،پشایمانی و

انتخاب شدهاند نیز انجام شاود ،تاا از نحاوه تاأثیر مت یرهاای

نیاز به كنترل افکار و رفتار خود را احساس كنند .آنها به همین

اجتماعیاقتصادی بیشتر آگاهی يابیم.

دلیل ،در پاسخ به سؤاالت درباره نیاز به كنتارل افکاار باد ياا

بهدلیل اهمیت هر چهار مت یر پژوهش ،بهويژه در معضال

احساس گناه از خطاور برخای افکاار ،ممکان اسات نمارات

بزهکاری توصیه میشود پژوهشهای میدانی بیشاتری دربااره

بیشتری را كسب كنند كه ايان نمارات باه ايان خاردهمقیااس

اين مت یرها و عوامل مؤثر بر آنها در ايران و خوزساتان انجاام

مربو میشود .همچنین ،بايد توجه داشت كه ايان نوجواناان

شود كاه مطالعااتی مانناد نحاوه حمايات خاانواده و جامعاه

ممکن است از آموزشهاای اجراشاده در آن كاانون تاأثیراتی

میانسیستم ،برونسیستم و كالنسیستم (در طرح برونفن برنر)

بپذيرند كه به بهبود احساس سرزندگی و بهزيستی آنها منجار

از نوجوان ،عوامل مؤثر بر كنترل انرژی و سرزندگی ،نظیر نیاز

شود .همتاسازی وارياانس باینگروهای را كااهش داده و باه

به شايستگی ،رابطه و استقالل ،تعیین اهاداف درونای ،تنظایم

همین دلیل ،ممکن است در خاردهمقیااسهاا میاان دو گاروه

خودمختارانه خود و ...را در بر مایگیارد .باتوجاهباه شاباهت

تفاوتی ديده نشود.

وضعیت افراد عادی و بزهکار نیز توصیه میشود برناماههاايی
برای آموزش فراشناخت و اصالح باورهای فراشاناختی بارای

محدودیتها و پیشنهادهای پژوهش

نوجوانان مقیم كانون اصالح و تربیت و همچنین ،در مادارس

محدوديتهای اين پژوهش عبارتاند از:

اجرا شود؛ زيرا تمامی نوجوانان اقشار ضاعیف و حتای اقشاار

نتايج پژوهش باه نوجواناان پسار بزهکاار مقایم كاانون

متوسط جامعه كه وضعیت روانی ،خانوادگی و اجتمااعی آنهاا

اصالح و تربیت شهر اهواز محدود است؛ بناابراين ،تعمایم آن

مناسب نیست ،برای تمايل به بزهکاری و رفتارهای مخل نظم

به نوجوانان بزهکار ساير شهرها و جنسیت دختر ،بايد هماراه

اجتماعی مستعد هستند .گذشته از آن ،تقويت مراكاز مشااوره

با احتیاا انجاام شاود .اساتفاده صارف از پرساشناماههاای

در معاونتهای اجتماعی نیروی انتظاامی و ارتباا بیشاتر باا

خودگزارشی در ايان گوناه پاژوهشهاا باا مت یرهاای باالینی

خانوادههای نوجوانان خاطی كه (بهدلیل رضاايت شااكی و)...

بهدلیل كمساوادی بسایاری از

به كانون اصالح و تربیات وارد نمایشاوند ،در جلاوگیری از

نوجوانان مقیم كانون اصالح و تربیت ،بیدقتی يا درکنکاردن

وقوع جرمهای سنگینتر اين نوجوانان و واردنشادن آناان باه

صحیح در پاسخ به سؤاالت برای هردو گروه آزمودنی وجاود

كانون ،مثمر ثمر میتواند باشد .تشکیل جلسات و گاروههاای

داشت .با عنايت به اين مسئله ،ممکان اسات بااوجود تاالش

غیردولتی مداخله در محیطهای زندگی افراد ،بهويژه باتوجهبه

پژوهشگر برای توضیح سؤاالت برای آزماودنیهاا ايان درک

شباهت زياد گروههای همتاشده ،نشان میدهد اين افراد بعدها

نادرست در نتايج تحقیق اثرگذار بوده باشد.

از افراد مقیم كانون اصالح تربیت میتوانند باشاند و ايان امار

نامناسب است؛ زيرا بهخصو

پیشنهادهای اين پژوهش عبارتاند از:

نیز از ديگر توصیههای ما در اين مقاله است.

در اين گونه پژوهشهای همراه با مت یرهای بالینی بارای
علت يا ريشهيابی پاسخها انجام مصااحبه باهجاای اساتفاده از

منابع
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ابوالقاسمی ،ف .)7910( .هنجاريابی عاطفاه مثبات و منفای و

عوامل مرتبط با بزهکاری دست يافت و آنها را در درمان ايان

اعتباريابی همزمان آن با مقیاس ساالمت ذهان و

معضل به كار بست .همچنین ،پیشنهاد میشود اين مقايساه باا

ساارزندگی در دانشااجويان دانشااگاه اصاافهان،

نوجوانان عادی كاه باهصاورت تصاادفی از كال شاهر اهاواز

پاياننامه كارشناسی ارشاد روانشناسای عماومی

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال هفتم ،شماره پیاپی  ،02شماره اول ،بهار 7931

37

ت .و فلسااافیناااژاد ،م ر« .)7939( .حمايااات

دانشگاه اصفهان.
اكبرزاده ،د.؛ اكبرزاده ،ح .و جوانمرد .، ،ح« .)7939( .مقايساه

اجتمااااعی ادراکشاااده خاااانواده و دوساااتان و

سرمايه روانشناختی و باورهای فراشاناختی باین

طرحوارههای ناسازگار اولیه در نوجوانان پسار و

دانشااجويان مصاارفكننااده مااواد و دانشااجويان

دختاار بزهکااار و غیربزهکااار» ،مجلااه سااالمت

عادی» ،فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصارف ماواد،

اجتماعی ،دوره  ،7ش ،0

س  ،1ش ،97

.3-07

دريايیفرد ،ل« .)7932( .رابطه بین هیجانخاواهی و ارتکااب

امینی ،ز .م« .)7911( .بررسی رابطاه باورهاای فراشاناختی باا
سالمت روانی و پیشرفت تحصیلی دانشآماوزان

پساار شهرسااتان اشاانويه» ،فصاالنامه نااوآوری
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مجرم و عادی شهر ايالم» ،فصالنامه مطالعاات و

پرخاشگری و عملکارد تحصایلی داناشآماوزان

تحقیقات اجتماعی ،دوره  ،7ش ،0

دختر دبیرستانی خانوادههای طال و عادی شاهر

ربااانی بااا وجاادان ،م.؛ ربااانی بااا وجاادان ،م .و نژادعلاای ،ب.

اهاواز باا كنتارل وضاعیت اجتمااعی ،پاياانناماه

(« .)7913رابطااه بااین باورهااای فراشااناختی و

كارشناسی ارشاد روانشناسای تربیتای ،دانشاگاه

گرايش به اعتیاد در دانشجويان دانشگاه سیساتان

شهید چمران اهواز.

و بلوچستان» ،اولین همايش كشوری دانشاجويی

تمناااائیفااار ،م .ر .و منصاااورینیاااک ،ا« .)7939( .ارتباااا

.13-702

عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،تهران ،ايران.

ويژگاایهااای شخصاایتی ،حماياات اجتماااعی و

رعیااتابااراهیمآبااادی ،م.؛ ارجمناادنیا ،ع .ا .و افااروز ، ،ع.

رضاااايت از زنااادگی باااا عملکااارد تحصااایلی

(« .)7937تأثیر برنامه آموزشای مثباتنگاری بار

دانشجويان» ،فصلنامه پژوهش و برناماهريازی در

شاااادكامی و باورهاااای غیرمنطقااای نوجواناااان

آموزش عالی ،س  ،02ش ،7

.777-713

خااادمی ،ع .و ساایف ،ع ا« .)7913( .بررساای تااأثیر آمااوزش

بزهکار» ،پژوهشنامه روانشناسای مثبات ،س ،7
ش ،0

.7-77

مؤلفااههااای فراشااناختی در كاااهش رفتارهااای

رنجبر ،خ.؛ امینیخوئی ،ن .و پوالدیریشاهری ،ک .ا.)7932( .

ضداجتماعی جوانان زندان مركزی ارومیه» ،مجله

«تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر ارتقاء سالمت

تحقیقات علاوم رفتااری ،دوره  ،)7932( 3ش ،9

روان نوجوانان بزهکار مستقر در كاانون اصاالح و

.711-731
خااانمحماادی اطااا ساارا ،ا.؛ همااايونی ،ع .و اسااحاقی ،م.

تربیت استان بوشاهر» ،فصالنامه علمای تخصصای
پلیس بوشهر ،ش ،0

.797-770

(« .)7939رابطه بین هوش هیجاانی باا ساالمت

شکربیگی ،ع .و ياسمینژاد ،پ« .)7937( .مقايسه سابکهاای

روان در نوجوانان بزهکاار و عاادی» ،فصالنامه

فرزند پاروری ،عازت نفاس و ساالمت عماومی

مطالعات جامعاهشاناختی نوجواناان ،س  ،7ش

نوجوانااان پساار بزهکااار و عااادی در كرمانشاااه»،

،79

.3-00

خدابخشیكواليی ،آ.؛ علیازاده ،ف.؛ منصاور ،ل.؛ پاورابراهیم،

فصلنامه مشااوره و رواندرماانی خاانواده ،س ،0
ش ،0

.711-730

مقايسه حمايت اجتماعی ،باورهای فراشناختی ،سالمت روان و سرزندگی در نوجوانان پسر عادی و بزهکار مقیم كانون اصالح و تربیت شهر اهواز
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.؛ گااودرزی ،م .ع.؛ رحیماای ،چ .و

تربیتاای و روانشناساای ،مطالعااات اجتماااعی و

نظیااری« .)7911( . ،بررساای ساااختار عاااملی،

فرهنگاای ،تهااران :مركااز مطالعااات و تحقیقااات

روايی و اعتبار پرسشنامه فراشناخت  ،»92مجلاه

اسااالمی سااروش حکماات مرتضااوی ،مؤسسااه

شاایرينزادهدسااتگیری،

روانشناسی ،ش ،71

.777-717

قاسمبکلو ،ی.؛ محمدياری. ،؛ محمودزاده ،م.؛ محمدزادگان،

آموزش عالی مهر اروند.

نظرزاده ،ز .)7932( .مقايسه هوش هیجانی و ساالمت روانای

ر .و مختااااری ،م« .)7939( .رابطاااه حمايااات

در نوجوانان كانون اصالح و تربیات و نوجواناان

اجتماعی و عزت نفس بر ارتکااب مجادد جارم

عادی ،پاياننامه كارشناسای ارشاد روانشناسای،

نزد زندانیان» ،مجلاه پاژوهش و ساالمت ،س ،7

دانشگاه زنجان.

ش ،9

.171-101

گال ،م.؛ بور  ،و .و گال ،ج .)7910( .روشهای تحقیق كمی

ولاااز ،آ .)7937( .فراشاااناخت درماااانی بااارای اضاااطراب و
افسااردگی ،ترجمااه :مهاادی اكبااری ،ابوالفضاال
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