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 چکیده
هدف این پژوهش بررسی رابطه باورهای غیر منطقی، منبع مهارگری و نگرش به بزهکاری در دانش آموزاا   

گیوری  تاواد ی   دانش آموزا بوه وویزم نمزنوه     379دبیرستانی است. روش تحقیق اا نزع همبستگی  است. 
اسوتریکنند و  -ی باورهای غیر منطقی جزنز، منبع مهوارگری نوزویکی  ودند و به پرسشنامهای انتخاب خزوه

هوا اا روش همبسوتگی پیرسوز ،    نگرش به ر تارهای بزهکارانه  ضنی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحنیل دادم
 یرمنطقی وخطی و تحنیل رگرسیز  گام به گام استفادم ودم است. نتایج نشا  داد بین باورهای غآامز  هم

و بوین منبوع    (p<0/01) منبع مهارگری بیرونی با گرایش مثبت به بزهکاری رابطه مثبت معنادار وجزد دارد
نتوایج تحنیول   . (p<0/01) مهارگری درونی با گرایش مثبت به بزهکاری رابطوه منفوی معنوا دار وجوزد دارد    

درصد اا واریانس نگرش مثبت به  12 دتزاننمنابع مهارگری می که باورهای غیرمنطقی و رگرسیز  نشا  داد
بینی نمایند. نتایج تحیق حاضر داللت بور اهمیوت متریرهوای روانشوناختی باورهوای غیور       بزهکاری را پیش

هوای سوتمت روا  و   منطقی و منبع مهارگری در گرایش مثبت به بزهکاری دارد، که آمزاش صحیح مزلفوه 
مزرد تزجه مسئزلین سوتمت   نی دانش آمزاا ، باید  بیشترهای غربالگری و پایش ستمت روااجرایی آامز 
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 مقدمه

تر ود  روابط اجتماعی و صنعتی تزجه به یچیدمدر قر  بیستم و پس اا پایا  جنگ جهانی دوم با 

ود  روابط حاکم بر خانزادم و همچنین مهواجر  بوی رویوه بوه     ود  جزامع و به دنبال آ  سست 

جتمواعی  وراهم   وهرهای بزرگ و ا زایش حاویه نشینی، امینۀ مناسبی برای گسوترش انحرا وا  ا  

: 1390کوار،  )حسوینی و یکوه   ود. در نتیجه، ا راد ایادی به دالیل گزناگز  مرتکب بزهکاری ودند

و رسیدگی به جرایم اطفال و نزجزانوا  و نیوز نگهوداری اا     (Delinquency)(. مبحث بزهکاری 98

زجزانوا  و امنیوت   و  اا سزیی دیگر ا زایش بزهکاری نزجزانا  و تأثیر مخرب آ  برسوااگاری ن ها آ 

عمزمی، تزجه بسیاری اا جرم وناسوا ، جامعوه وناسوا  و روانشناسوا  را بوه خوزد جنوب کوردم         

 (.  37: 2015 : به نقل اا باو و همکارا ،2008است)آگنز، 

هوا  قابل بررسی در جرم وناسی و سایر عنزم مرتبط با انسوا   ، معمزال اا مباحث مهم وبزهکاری

باود و اصزال بوا تزجوه بوه    ها تزجه ویژم به اطفال و نزجزانا  میدیدگام نقطه مشترک این. باودمی

ورایط سنی آنا  قزانین و مقررا  خاصی وضع ودم است.کزدکا  و نزجزانوا  سورمایه ی معنوزی    

باوود.  ی ستمت جامعوه در آینودم موی   ها تضمین کنندمجسم آ  ستمت روح و و باوند،جامعه می

جمنه مساینی است، که باید به آنها تزجوه ویوژم ای مبو ول داووت بررسوی      بنابراین مسایل آنا  اا 

ای مسایل اطفال و اا آ  جمنه بزهکاری اطفال ، برای رسید  به یو  جامعوه ایودم ال وور      ریشه

مسائل مهوم اجتمواعی   مبزهکاری نزجزانا  اا دو جنبه در امر(. 16: 1391ضروری است )مختاری، 

ه را در دورا  نو ود: اوالً بزهکواری در نزجوزانی احتموال ر توار مجرما    ر وومار موی   ایورا  بوه   هجامع

هووای خزدگزارووی اا نزجزانوا ، سوطح واقعوی      دهد و ثانیاً، بور اسواس دادم   بوزرگسالی ا زایش می

)چوار  و   های رسومی نیوز بیشوتر اسووت     بزهکاری نزجزانا  حتی اا آمارهای مربز  به دستگیری

 .(12: 2012همکارا ، 

این، بزهکاری اطفال و نزجزانا  در بیشتر مزارد  اقد خشوزنت ایواد و اا عزامول کینوه      عتوم بر

تزای یا خازمت به دور است. بزهکاری آنا  در واقع، نتیجه طبیعی و غیر طبیعی مسیر نیول آنوا    

هوا، برخوزرد بوا    اا مرحنۀ خردسالی به نزجزانی و اا نزجزانی به جزانی است. به لحاظ همین تفواو  

اری نیاامند وناسایی عمیق وخایت طفل و درنظر  گر تن ورایط  ردی و اجتمواعی وی، در  بزهک

(. 113: 1390)کشوفی و اصواننز،   تربیتی یا پاسخ های کیفری خاص است -نهایت اقداما  اجتماعی

پیامودهای ر توار   (، در تحقیقا  خزد به این نتیجه رسویدند،  2012در این رابطه لزیس و همکارا )

باود، اا جمنوه   گستردم، اغنب برای نزجزانا  ایا  بار میهای عدالتی وعزاقب دخالت نظام بزهکارانه
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تزاند نزجزانا  را در تامین امنیت ورنی، دستیابی به اهداف تحاوینی  و همچنوین حفو     اینکه می

همکوارا ،   )لوزپس و  روابط مبتنی بر اجتماع و وبکه های حمایت اجتماعی با مشکل مزاجهه کنود 

2012 :457  .) 

تزاننود نقوش   در گرایش ا راد به سمت بزهکاری و سایر اعمال ختف قانز  عزامنی مختنفی موی 

(، در تحقیق خزد  به این نتیجه رسیدند ا رادی 2013) داوته باوند، برای نمزنه مراگ و مس کای

زح پوایین  سوط  که همساال  و والدینشا  مارف الکل و سایر اعمال ختف قانز  را تایید نمیکننود، 

)موراگ و موس کوای،     تری اا مارف الکل و ر تارهای بزهکارانه را در آینودم اا خوزد نشوا  دادنود.    

(، در ارتبا  با ر تارهوای پرخطور در بوین    1391) همچنین در تحقیقی که در تهرا  (.605: 2013

کشوید ،   دهد تجربۀ قنیوا  های پژوهش نشا  میآمزاا  نزجزا  وهر تهرا  انجام ود، یا تهشدان

کاری در بیرو  اا خانه و تجربه ماورف الکول بوه ترتیوب هموه      سیگار کشید ، رابطه جنسی، کت 

 (.31: 1394 )روید، در میا  نزجزانا  بزد گیرترین ر تارهای پر خطر

های حقزقی کهون بزهکوار هموزارم در    در سیر تحزلی برخزرد با پدیدۀ بزهکاری، در بینش نظام

ای ایا  آور و ناوی اا ا عوال موادی   ایرا، پیشینیا  جرم را پدیدم وده می عال خزیش وناختاآینۀ 

زلیت را متزجه کسی می دانستند که اا  عول او ایوانی بوه دیگوری     ئآوردند و مسصرف به ومار می

-کرد که این  عل اا انسا  یا حیزا  یا نبا  و حتی اویاء بی جا  صوادر موی  تفاوتی نمی ،رسیدمی

نبۀ مزضزعی  عل و نتیجۀ خسار  بارآ  مهم بزد. اا این رو، کزدک و نزجزا  بوه  تنها تحقق ج ،ود

زل ئزل ا عال خزیش ومردم می ودند که ا راد بزرگسال در قبال اعمال خوزد مسو  ئهما  انداام مس

بزدند. دستاوردهای جرم وناسی در ی  سدۀ اخیر هر چند بزهکوارا  را بهتور بوه عودالت کیفوری      

ر ت در محدودۀ مقزال  حقزق کیفری کتسی  همچنا  باقی ماند. اا دیودگام  ولی این مع وناساند

حقزقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم ودم و یا در تحقق آ  مداخنه داوته است این تعبیر بوا  

آنچه اا وخایت ناسااگار بزهکار در جرم وناسی تعریف موی ووزد تفواو  معر وت ووناختی دارد      

 (.  52-51: 1393)اردبینی، 

در واقع باید جرم وناسی را مجمزعۀ دانش هایی تنقی کرد کوه در بررسوی بزهکواری بوه عنول      

پیدایی، تکزین،  رایند و آثار جرم تزجه دارد  بنابراین قنمرو جورم وناسوی بسویار گسوتردم اسوت       

چز ، پدیدۀ بزهکاری تاکنز  مزضزع مطالعۀ روته های مختنف عنمی قورار گر توه و در هریو  اا    

ها رویدادهای جنایی با روش و مفاهیم خاصی سنجیدم ودم است، ولی کزووش مشوترک   هاین روت

تمام پژوهشگرا  صرف نظر اا روتۀ عنموی، ووناختن عزامول و انگیوزم هوایی اسوت کوه در ر توار         
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بزهکارا  اثر بخشیدم و آنها را با قانز  وکنی برانگیخته است)جرج پیکا، ترجمه نجفی ابرند آبوادی،  

(. اا نظر جرم وناسی، پیشگری اجتماعی مبتنی بر عنت وناسی جرم 72: 1393ردبینی، ا به نقل اا

است بدین معنا که در تکزین جورم عزامول مختنفوی نقوش دارنود و وپیفوه پیشوگیری اجتمواعی         

وناسایی و خنثی کرد  این عزامل جرم ااست )نجفوی ابرنود آبوادی، بوه نقول اا منفورد و جتلوی        

اا سزی دیگر با تزجوه بوه اینکوه درگیور وود   در چنوین  عالیوت هوای         (.  111: 1391 راهانی، 

ای، ممکن است هزینه های جدی  ردی، اجتماعی و اقتاادی را بوه وجوزد آورد، بنوابراین    بزهکارانه

درک عزامل خطر مرتبط با دخالت و همچنوین عوزامنی کوه ممکون اسوت بوه صوزر  میوانجی در         

 (.  17: 2014سااد )پرسی و همکارا ، یبزهکاری نقش داوته باوند را  ضروری م

بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است کوه ر تواری مروایر بوا اوامور و نوزاهی قانزنگو ار        

ا زو  بر عنار مادی محتاج به وجزد عنار دیگری یعنوی عناور   ، و چز  برای تحقق  مرتکب وزد

)عناور   موادی تشوکیل دهنودۀ آ     روانی است، جرم اا نظر قانزنی هنگامی رخ  می دهد کوه ر توار  

پوارم ای اا  (. 53: 1393)اردبینوی،  )عنار روانی( صادر وودم باوود   مادی(اا مزجزدی با قاد و ارادم

ی عنل ا زایش بزهکاری در میا  نزجزانا  به خاطر مهاجر  آنا  اا روستاها به ووهرها و یوا حزموه   

 یتی  رد مانند عوز  نفوس بواال،   وهرهای بزرگ است. اا سزی دیگر میزا  قدر  و استحکام وخا

سطح تحمل ناکامی باال ، نگرش مثبت به مراجع قدر  و میزا  پرخاوگری  رد اا عزامل باادارنودم  

(. اا جمنه عزامل بزم اای داخنی )عزامل انسانی و روانی اعوم  12: 1391 نژاد،بزهکاری است )انااری

که وخایت ا راد را تحت تاثیر خوزد قورار    اا ساختما  بد ، طرا کار غدد داخنی و ناراحتی روانی(

دادم و مزرد تزجه جرم وناسا  نیز واقع ودم است عزامل ارثی است  همانطزر که انسوا  اا لحواظ   

باود ممکن است اا نظر  ردی نیز وارث استعدادها ، خانتهای خوزب و  مالی وارث بستگا  خزد می

 (.68: 1389 وزد باود )ستزدم،قل میبد استف و نیاکا  خزد که اا رام وراثت به او منت

عمدم تحقیقا  و دیدگام ها راجع به عنل جرم وچرایی جرم تا اواخر قر  نزادهم عمودتا صوبرۀ   

پزوکی و ایست وناختی و روا  وناختی داوته است. جرم وناسی در بستر انسا  وناسی جنایی 

های (. نظریه5: 1391برند آبادی، )نجفی ا متزلد ودم و پدر انسا  وناسی جنایی دکتر لمبرواو بزد

جسمانی و ایست وناختی مدعی اند جرم و بزهکاری و سایر وکل های کج روی حاصل نزعی جبر 

 )گیدنز، بوه نقول اا حسوینی و همکوارا ،     اندژنتی  است اما این نظریه تا حد ایادی اا اعتبار ا تادم

کتاب خزد تحت عنزا  جامعه وناسوی  (. در جهت تعدیل نگرش لمبراو ، انریکز  ری در 69: 1392

جنایی، سعی کرد نشا  دهد که بزهکاری نتیجۀ کمبزدهای روانی و جسمانی صرف نیست، و ل ا در 



پاییز و ، دوم هفتم، شماره ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال ...منبع مهارگریرابطه باوراهی غیر منطقی ، 
 /  (14، )ایپپی  1395ان زمست

227 

 

تزا  گفت که جامعه وناسی جنایی، واخه ای تخاای اا جرم وناسی است که عنل و مجمزع می

در  کند.مطالعه و بررسی میمحیط حقیقی و مجاای(  )اعم اا عزامل ارتکاب جرم را در بستر محیط

وناسی هم، بحث عنت وناسی جرم مطرح می وزد اما عنت وناسی محیطی،  یعنی بررسوی  جامعه

. استدالل جامعه وناسوا   (6: 1391 )نجفی ابرند آبادی، عنل و عزامل جامعه وناختی ارتکاب جرم

مختنف، به وویزم هوای    این است که ر تارهای بزهکارانه و کج روی در متن و امینه های اجتماعی

هایی که بوه روی  های ثرو  وقدر  در جامعه، به ود  بر  رصتمتفاوتی تعریف می وزد. نابرابری

آیند، وزد و نیز انزاع و اقسام  عالیت های که جرم به ومار میا راد و گروم هایی مختنف گشزدم می

ع قانز ، آمزخته موی ووزند و بوه    های مطیهای مجرمانه درست مثل  عالیتگ ارد.  عالیتتأثیر می

   (.349: 1386)گیدنز،  کندطزر کنی نیااهای مشابهی را دنبال می

 oppositionalایدر دیدگام روانشناسی، بزهکاری در حیطه اختتل سنزک و نا رموانی مقابنوه  

defiant disorder)قرار می )( گیرد. در راهنمایی تشخیای و آماری اختتل روانیDSM-IV-IR) 

ها و بد تر اا ویطنتاین طبقه برای تزصیف کزدکا  و نزجزانانی که مسائل ر تاری آنا  بسیار جدی

طوزر معموزل اخوتتل لجبواای     گر ته ر توه اسوت. بوه    های عادی دورم نزجزانی است به کارر تاری

ووزند و خینوی ایواد در    سالگی پواهر موی   9سالگی و اختتل سنزک در  8ورای در حدود مخالفت

کزدکا  مبتت به اختتل سنزکی و اختتل لجباای مخالفت ورای ممکون اسوت    تبا  با یکدیگرند.ار

با هنجارهای ی  گروم خزد را وقف دهند یا  عالیت پرخاوگرانه خوزد را بوه تنهوایی پواهر سوااند.      

ورای هسوتند عبارتنود اا: جیوب    و اختتل لجباای مخالفوت  معمزلی اختتل سنزکی ر تارهایی که

انی، سرقت مسنحانه، تجاوا به عنف، خرابکاری، تقنب در امتحا  یا معامنه،  رار اا خانه و ، کیفبری

ای اا ر تارهوای  ورای دامنۀ گسوتردم دعزای دائمی است. چز  اختتال  سنزکی و لجباای مخالفت

زند، ممکن وبسیار را در بر می گیرد، بنابراین کسانی مبتت به این اختتال  مزرد تشخیص واقع می

 (.228-227: 1389)آااد،  است ر تارهای کامت متفاوتی اا یکدیگر داوته باوند

ها روانشناسی ووناختی اسوت. در ایون    عنم روانشناسی رویکردهای مختنفی دارد که یکی اا آ 

رویکرد اعتقاد بر این است که تفکر یا به مفهزم وسیع تر وناخت، نقش اساسی و مهم در چگوزنگی  

-، یکوی اا نظریوه  (Ellis)ر تاری آلبر  الویس -عاطفی -ی عقتنیکند. نظریهتار  رد ایفا میبروا ر 

های وناختی است این نظریه انزاع باورها غیرمنطقوی را بوه عنوزا  عامول اصونی مشوکت  انسوا         

 (.2: 1386عبادی،  )معتمدین و کندمعر ی می
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نامنطبق با واقعیت دربارم خزد و جهوا   منظزر اا چنین باورهایی در واقع وجزد ا کار نادرست و 

تزاند در انسا  ایجاد آووفتگی روانوی کنود  ایورا تموام      است. به اعتقاد الیس هیچ رویدادی ذاتاً نمی

هوا و مشوکت    وزند و بر این اساس، سااش نایا تگیها و رویدادها در ذهن معنا و تفسیر میمحرک

هوا و رویودادها   و پوردااش اطتعوا  حاصول اا محورک    هیجانی در واقع ناوی اا نحزۀ تعبیر، تفسیر 

ها قرار دارند. باورهای منطقی منجر به پیامدهای هستند که ا کار و باورهای ناکارآمد در ایربنای آ 

کند )گزرد ،  نت، هزیت عاطفی و ر تار منطقی در  رد ودم و به حف  ستمت روا   رد کم  می

ای غیرمنطقی مانند اضطراب بیش اا حد در مزرد آینودم و  برعکس وجزد باوره 2008). و بتنکسین

نگرانی در خازص دسترسی به اهداف و نیز درماندگی نسبت به ترییورا  ایجواد وودم در انودگی،     

وزد. این احساس بر انگیختگی بوه دنبوال احسواس    باعث تجربۀ مکرر سطزح باالی برانگیختگی می

)کراکور و   زر  مکرر تزسوط  ورد تجربوه موی ووزد     وکست و ناکامی در رسید  به اهداف نیز به ص

 (.2003  سیپرانز، 2004پارک، 

الیس ریشۀ بسیاری اا ناراحتی ها و اختتال  ر تاری و روانی انسا  را در انزاع عقاید و باورهای 

غیر منطقی که در مزرد جها  پیرامز  خزد دارد می داند. به عنزا  مثال الیس معتقد اسوت وقتوی   

برای  رد اتفاق می ا تد او براساس تمایل ذاتی خوزد  (، A  Activating event (کنندمحادثه  عال 

داوته باود  یکی ا کار، عقاید و باورهوای منطقوی و    A اا ممکن است دو برداوت متفاو  و متضاد

 IBا کار، عقاید و باورهای غیور منطقوی و غیرعقتنوی    ، و دیگری RB (Rational Beliefs)عقتنی

(irrational Beliefs،)      (در حالی که  رد توابع عقایود و باورهوای منطقوی باوودRB   بوه عزاقوب ،)

 ورد توابع    (، و وخایت سالمی خزاهود داووت  در حوالی   Rational Consequence)RCمنطقی

(، و Rational Consequence)RC(، بووه عزاقووب منطقوویRBعقایوود و باورهووای منطقووی باووود)

ه اگر تابع و دستخزش عقاید و ا کار غیر منطقوی و غیور   وخایت سالمی خزاهد داوت  در حالی ک

(، مزاجه خزاهد وود کوه   IC(irrational Consequence، با عزاقب غیر منطقی IB)عقتنی باود )

)وفیع آبوادی و ناصوری،    در این حالت  ردی است مضطرب و غیر عادی که وخایت ناسالمی دارد

1390 :119   .) 
(، معتقد است باورهای غیر منطقوی در  1288: 2015و آک گا ، دی گیز سیپ  به نقل اا اوار )
ا تند، در مزقعیت اول حزادث خاصی در اندگی وخص اتفاق می ا تنود  مزقعیت منفی اتفاق می دو

ر تاری می وزد و به عنزا  باور غیر منطقی در اندگی وخص قورار   -که منجر به اختتال  هیجانی
غیر منطقی جدید بر عنیه حادثۀ منفی که ناووی اا ر توار غیور     گیرند. در مزقعیت دوم، باورهایمی
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منطقی اولیه است پاهر میگردد. اا این رو می تزا  دریا ت که باورهوای غیور منطقوی جدیود موی      
)در حالی که با وقوایع   های منفی پاهر وزد که این محیط ها تزسط تجربیا  ا رادتزانند در محیط

هوایی اا  ( معتقدند که موزارد ایور نمزنوه   1997ند. الیس و هارپر )وزمنفی همرام هستند( ایجاد می
مون   -1وزند: کنیم و به ناچار به خزدوکنی منجر میعقاید غیرمنطقی هستند که آنها را درونی می

من باید تکوالیف مهوم را باوایسوتگی     -2باید محبت وتأیید تمام ا راد مهم را در اندگی کسب کنم 
عمیقا میل دارم که ا راد با من با متحظه و منافانه برخوزرد کننود، آنهوا    چز   -3تمام انجام دهم 

اگر چیزی را که میخزاهم به دست نیاورم، وحشوتناک اسوت و    -4حتما باید این کار را انجام دهند 
(،  نشوا  موی دهود    2003) نمی تزانم آ  را تحمل کنم. یا ته های هایرش، کترک، ماتیزا و وینیام

های غیرمنطقی دارند اضطراب و عمنکرد اجتماعی ضعیفی دارنود. اا نظور الویس موا     ا رادی که باور
گرایش نیرومندی داریم به اینکه با درونی کرد  عقاید خزد وکن، خزد را اا لحاظ هیجانی ناراحوت  

حفو  کورد  آ  واقعوا دوووزار     کنویم و بوه هموین دلیول اسووت کوه دسوتیابی بوه سووتمت روا  و       
(، 110: 1390 احموداادم،  (. نی  سروت )به نقل اا امین پزر،50: 1389 است)رویدی و همکارا ،

به این نتیجه رسیدم است که باورهای غیرمنطقی پسرا  بزهکوار بیشوتر اا پسورا   عوادی اسوت و      
همچنین باورهای غیر منطقوی در  باورهای غیرمنطقی دخترا  بزهکار بیشتر اا دخترا  عادی است. 

ی اا ورمساری، احساس گنام، انتظارا  بیش اا حود ااخوزد، نواتزانی در    بیمارا  وابسته به مزاد ناو
الویس و   (.993: 2012)هیوز، استروووال و وینسوز ،     ابزار همدلی، عدم احسواس مسوئزلیت اسوت   

 تزا  ویزۀ تفکر و انودگی عقتنوی را بوه ا وراد    های خاص میهمکارا  معتقدند در مدارس و کتس
)رضوایی و   ها به اختتل عواطفی جنوزگیری کورد   یش اا ابتتی آ آمزاش داد تا بدین وسینه پیشاپ

(، نیز در پژوهشی که بوا عنوزا    277: 1386(.  اارعی دوست و همکارا  )14-15: 1391همکارا ، 
های مقابنه و باورهای غیر منطقی در انا  روسوپی وعوادی در ووهر    ی منابع کنترل، ویزممقایسه»

ه رسیدند که باورهای غیر منطقی در انا  روسپی که نزعی بوزم بوه   انجام دادند به این نتیج« تهرا 
(. در 48: 1388 رود بیشتراا انا  عادی است. )هورینگن بوه نقول اا سونیمی و همکوارا ،     ومار می
گردد می  (suicide)ی دیگر نشا  داد که باورهای غیر منطقی ودید مزجب ا کار خزدکشیمطالعه

در ی درنمرا  باالی باورهای غیرمنطقی منعکس بزد. همچنین  در این پژوهش ود  ا کار خزدکش
تزانود  تأیید این امر که دورم نزجزانی دورم بسیار حساسی است و باورهای غیر منطقی این ا راد موی 

کنندم و حساسی را درچگزنگی مزاجه  ود  این ا راد بامشوکت  انودگی آنهوا داووته     نقش تعیین
در تحقیق خزد تحت عنزا  ))خزدکشی غیورم منتظورم و باورهوای    (، 2011) همکارا  باود آکا  و

 غیر منطقی در نزجزانا (( به این نتیجه رسیدند، باتزجه به اینکه نزجزانا  ترییرا   یزیزلوزژیکی و 
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کنند حتی نزجزانانی که اا لحاظ روانشناختی ای را در اندگی  خزد تجربه میهیجانی قابل متحضه
نیستند، ممکن است باورهای غیر منطقی را در ارتبا  با عدم تحمل یواس  با مشکل خاصی روبه رو 

ها و حزادث را در اندگی خوزد داووته   و نامیدی و همچنین تمایل به  اجعه نشا  داد  آ  مزقعیت
ها نزجزانا  ممکن است واقعیت را به نحوزی اغوراق آمیوزو نادرسوت تفسویر      باوند. در این مزقعیت
ها اا اندگی و همچنین در برخوی موزارد منجور بوه     اند منجر به رنج برد  آ تزکنند که این امر می

: 1386) عبوادی  معتمدین و (.288: 2011همکارا ،  )آکا  و خزد کشی غیرم منتظرم در آنا  وزد
برعمنکردتحاوینی دانوش   نقش باورهای غیرمنطقوی وپرخاووگری   »(، نیز درپژوهشی با عنزا  277

به این نتیجه رسویدند کوه بوین باورهوای غیرمنطقوی و      « ی وهرتبریزی متزسطهدورم آمزاا  پسر
( در تحقیقوی کوه بوه    36: 1390. قربانی وهمکارا )ی مثبت معناداری وجزد داردپرخاوگری رابطه

ا راد عادی پرداختنود،   ی باورهای غیر منطقی بیمارا  مبتت به اختتل سزء مارف ویشه ومقایسه
است. در پژوهش دیگر  ی غیر منطقی این بیمارا  باالتر اا گروم بهنجارگیری کردند که باورهانتیجه

گورایش  مثبوت بوه     نشا  دادند که بین باورهای غیرمنطقوی و  (117: 1390) امین پزر و احمداادم
(. 105: 1387 کیوانی،  اعتیاد رابطه معنا دار وجزد دارد )اسمیت و  اوراسکی، به نقل اا ایرانودخت و 

 موزاد  و ا یزنی مزاد مخدر به معتاد (، در مقایسه بین ا راد2013) ت و همکارا در تحقیق دیگر حج
به این نتیجه رسیدند تفاو  معناداری بین این دو گروم   غیر منطقی، باورهای نظر اا صنعتی مخدر
 ود  باورهای غیرمنطقی وجزد ندارد که این تشابه نشا  دهندم بروا باورهوای غیور منطقوی در    در

و گووروم و نقووش آ  در گوورایش ا ووراد بووه اعتیوواد اسووت. در رابطووه بووا منووابع مهووارگری ا ووراد هوورد
(Controlling resources)تزا  اینطزر بیا  کرد که یکوی اا جنبوه  گیرند می که ا راد به کار می-

گیورد.  های وخایت انسا ، نزع اسنادهایی است که در هنگام مزاجه ود  با رویدادها به کوار موی  
که در روانشناسی اجتماعی مطرح است بر این  رض اسوتزار    (attribution theory)دی اسنانظریه

های اندگی خزیش را به عزامل قابل کنترل و یا به عزامل غیر ها ووکستها مز قیتاست که انسا 
نسبت می دهند. منبع مهارگری، اولین بار اا جانب راتر تحوت عنوزا  منبوع مهوارگری      قابل کنترل
یرونی مطرح ود، این اصطتح برای تمایز بین ا راد دارای منبع مهارگری درونی و بیرونی درونی و ب

کننود، دارای منبوع مهوارگری    معر ی ودم است. ا رادی که معتقدند سرنزوت خزد را کنتورل موی  
ووزد دارای  درونی، و آ  هایی که اعتقاد دارند سرنزوت آ  ها به وسینه عزامل بیرونوی تعیوین موی   

منبوع   (. در واقوع 19: 1386، بوه نقول اا یزسویتنی    1998)مقودم،   ارگری بیرونی هسوتند منبع مه
های وخایتی است که با سااگاری  ردی و اجتماعی ا راد در ارتبا  است. مهارگری یکی اا ویژگی

منبع مهارگری دارای دو بعد  رضی درونی و بیرونی است. بر پایه اکثر پژوهش ها ا رادی که دارایی 
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مهارگری بیرونی هستند، احتمال بروا ر تار ناساگارانه در آنا  بیشتر است. ناسوااگاری اصوزال   منبع 
ای تزاند امینهاا حزاۀ حقزق کیفری خارج است  ایرا دارای وصف مجرمانه نیست اما اا آنجا که می

ضورب و  های اولیه بزهکاری باود و به صزر  های چوز   برای ر تارهای مجرمانه و به عبارتی جنزم
گیورد.  جرح، ا سردگی، اعتیاد، خزدکشی و.... نمزد پیدا کند در جرم وناسی مزرد مطالعه قورار موی  

ای اا جرم وناسا  معتقدند بزهکاری تداوم دهندۀ ناسااگاری و انحراف اولیه است )نجفی ابرنود  عدم
گری درونی هستند به (. ا رادی که دارایی منبع مهار120: 1388 آبادی، به نقل اا بسامی و قرم تپه،

هوا نشوا    کنند. پژوهشها ودم و با استرس بهتر مقابنه میها و بزهکاریاحتمال کمتر دچار هیجا 
دادم است ا رادی که اا منبع مهارگری درونی برخزردارند کمتر دچار اضطراب و ا سردگی ودم و به 

، 1982  لفکوزر ،  1990)کنیتکانگواس و همکوارا ،   انود احتمال کمتری دست بوه خزدکشوی موی   
(، در تحقیقوا  خوزد نشوا     2002(.  اکس، دی کزنینگ و لیچوت) 1991پتروسکی و بیرک همیر، 

دادم اند که اسنادهای بیرونی با تکانشی بزد  و نمرۀ بواال در روا  پریشوی و روا  رنجوزری همورام     
اعی و است، که روا  پریشی و روا  رنجزری و هم تکانشی بوزد  بوا اخوتتل وخاویت ضود اجتمو      

( هم در پژوهش 1997(. واین )23: 1389اختتل سنزک ارتبا   مستقیم دارد)حاتمی و همکارا ، 
خزد دریا ت که اسناد بیرونی ، با کینه تزای، جرم، بزهکاری و اعتیاد، همبسوتگی مسوتقیم دارد اا   

بور   سزیی دیگر، اسنادهای سااگارتر و منبع مهارگری درونی، ممکون اسوت حوس کنتورل ا وراد را     
 محیط، عز  نفوس و احسواس خوزد اندیشوی ا وزایش دادم و اا اضوطراب و احسواس گنوام بکاهود         

  الیت  وز  و  2011)اسنسنی  و همکارا  های تحقیقا (. همچنین یا ته211: 1389)خدمتگزار، 
(، بیانگر این است که منبع مهارگری می تزاند نقش مزثری در سوتمت روا  و بوروا   2011همکارا 
دهند ا رادی که به کنتورل ر تارووا  و نتیجوه    ها نشا  میبهنجار یا نابهنجار باود. یا ته ر تارهای

کمتور در   تجاربشا  ایما  دارند، یعنی ا رادی که اا قدر  کنترل حسی داخنی ایادی برخزردارنود، 
معرض اضطراب و ا سردگی قرار می گیرند. خزد تنظیمی و مهار  سااگاری مثبت بیشتری اا خزد 

ا  می دهند و در مقایسه با ا رادی که منبع مهارگری آنها خارجی است اا سوطح عوز  نفوس و    نش
صووتحیت عینووی بیشووتری برخزردارنوود. همچنووین در تحقیووق دیگوور اعتمووادی و  ماسووتری        

(، در تحقیقی تحت عنزا  مقایسه ستمت روانی و منبع مهارگری نزجزانا  دختورا   1390 راهانی)
این نتیجه دست یا تند ستمت روا  دخترا  نزجوزا  دارای منبوع مهوارگری     معتاد و غیر معتاد به

درونی به طرا معنا داری بیشتر اا دخترا  با منبع مهارگری بیرونی است ل ا روود و تقزیوت منبوع    
مهارگری درونی یکی اا روش  های مناسب برای پیشگیری و جنز گیری اا آسیب های اجتمواعی و  

(، در 1392(. همچنوین اصورری و همکوارا )   137: 1390استری  راهانی، )اعتمادی و م  ردی است
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 قیق خزد نشا  دادند  ا رادی که داری منبع مهارگری درونی هستند گورایش کمتوری بوه سوزء    حت
ها بیوانگر آ  اسوت ا ورادی کوه     (. که  این یا ته103: 1392)اصرری و همکارا ،  مارف مزاد دارند

تر در ارتبا  با خزد و اجتماع دارنود و  های سااش یا تهتند مهار دارایی منبع مهارگری درونی هس
عتوم بر این ، احساس مهارگری با دیگر  ر تارهای تخریب گرایانه کمتری را اا خزد نشا  می دهند.

مزارد ستمت که وامل نتایج ستمت در بزرگسالی و عمنکرد تحاینی بهتر در کزدکا  و نزجزانوا   
(، در 74: 1392 همکوارا ،  نیا و رسزلیا  )به نقل اا حسوینی و همچنین رحیمد. باود ارتبا  دارمی

تور اا  هوا گسوتردم  ی امینوه تحقیق خزد نشا  دادند که سب  های سااگاری پسرا  بزهکار در همه
تزانایی باالتری در به کار گیری منبوع مهوارگری بیرونوی دارنود و همچنوین منبوع        دخترا  است و

به دنبوال آ  برگشوت بوه منبوع مهوارگری       یابد واا طتق ا زایش می انا  بعد مهارگری بیرونی در
ی جنسوی  (. در پژوهش دیگر، انانی که مزرد سزء استفادم482: 1968 درونی وجزد دارد )الااروس،

(. 482: 1998 ) نودمن،  قرارگر ته بزدند، منبوع مهوارگری بیرونوی بیشوتری اا خوزد نشوا  دادنود       
دهد ا رادی که اا منبع مهارگری درونی برخزردارند کمتور دچوار   ته نشا  میهای انجام گر پژوهش

سوزوینی و   انند )بناسی،ا سردگی می وزندو به احتمال کمتری دست به خزد کشی می اضطراب و
(، در مطالعه خزد بوه  2011(.  همچنین در تحقیق دیگر  دایی و همکارا )482،483: 1988 دو زر،

منبع مهارگری بیرونی با ا سردگی و ا کار خزد کشی در دانشوجزیا  رابطوه   این نتیجه رسیدند بین 
(. منبع مهارگری با ر توار مطنوزب در   155: 2011) دایی و همکارا ،  مستقیم و معنادار وجزد دارد

رابطه ی معنادار دارد. بدین معنا که هرچه منبع مهارگری دانوش آموزاا     دانش آمزاا  مدرسه نیز
(. و 19: 1391تر خزاهود بوزد. )یزسویتنی و همکوارا ،     ها مطنزب تار انضباطی آ درونی تر باود ر
منبوع   ا راد بزهکوار  های انجام ودم در امینه منبع مهارگری نشا  می دهد که درهمچنین بررسی

)ب   مهارگری بیرونی است و به باور آنها نیرویی  راتر اا کنترل وخای هدایت آنها را بر عهدم دارد
(. باتزجه به مطالب مطرح ودم 273: 1386 همکارا ، به نقل اا اارعی دوست و1976   دی ،و اولز

در سطزر باال که بیانگر اهمیت بررسی ارتبا  بین این متریرهاست هودف پوژوهش حاضور، بررسوی     
منبع مهارگری با گرایش به  بزهکاری در دانش آمزاا  دبیرسوتانی   ارتبا  بین باورهای غیرمنطقی،

 است.
 

 روش پژوهش

)باورهای  پژوهش حاضر، تزصیفی اا نزع همبستگی  است که به منظزر رابطه سنجی بین سه متریر
بزهکاری در نزجزانا ( تدوین ودم اسوت. جامعوه آمواری ایون پوژوهش       غیرمنطقی، منبع کنترل و
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-اسوت.  نمزنوه  1392-93وامل تمام دانش آمزاا  مقطع متزسطه ناحیه دو روت در سال تحاینی

دو ناحیوه   ای بزدم است بدین معنی که  ابتدا ااای چند مرحنهری در این پژوهش به روش خزوهگی
آنگام ااکنیه مدارس متزسطه ناحیه دو وهر روت، چهوار   روت، ناحیه دو و پرورش وهر آمزاوی و

سپس اا هرمدرسه دو کتس پایوه   دو مدرسه پسرانه( انتخاب ودند و مدرسه )دو مدرسه دخترانه و
نفور   181 پسور،  نفر 179سزم متزسطه ) نفراا دانش آمزاا  پایه دوم و 379سزم و در نهایت  م ودو

 مزرگا  دختر( جهت ورکت در پژوهش انتخاب ودند. متک انتخاب حجم نمزنه جدول کرجسی و
(krejeci & morgan) باود. می 

 

 ابزارهای تحقیق

 – factor irrational beliefs testا  4IBT-Aپرسشنامه باورهای غیر منطقیی ااهیواز    

ahwaz  
این پرسشنامه با هدف سنجش باورهای غیر منطقوی اصوتح وودم و  ورم کزتوام وودم پرسشونامه        

باود که پرسشونامه حاضور تزسوط غتمحسوین     مادم ای می 100( jonzباورهای غیرمنطقی جزنز )
سوزال   100مادم اا  60ود و در وهر اهزاا دوبارم بررسی  1384عبادی و مختار معتمدیا  در سال 
سوزال اسوت کوه     40عامنی بدسوت آمود. ایون پرسشونامه دارای      4آامز  ح ف ود و ی  ساختار 

و  1درجه ای لیکر  به آ  پاسخ موی دهود کوه کمتورین درجوه نمورم        5آامزدنی براساس مقیاس 
و همگورا و  عامول اا طریوق روایوی عوامنی      4است. روایی ایون   5باالترین درجه برای هرسؤال نمرم 

پایایی آنها با استفادم اا آلفای کرونباخ محاسبه گردید. ضریب پایوایی کول آاموز  اا طریوق آلفوای      
/. بوه دسوت آمود.     87برابور بوا     IBTو   4IBT-A/. و ضریب روایی همگرای آاموز   795کرونباخ 

 م است.  /. بزد84(. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ این پرسشنامه 1384)عبادی و معتمدیا ، 
 

 استریکلند -پرسشنامه منبع مهارگری نوویکی 
، ( ی  ابزار مداد کاغ ی است کوه تزسوط برومنود نسوب    1973پرسشنامه منبع مهارگری استریکنند )

عنوزم تربیتوی و روانشناسوی دانشوگام ووهید چمورا  اهوزاا         ( در دانشکدم1373وکرکن  و نجاریا  )
ای تقزیتی را با عزامول بوین وخاوی و انگیزووی اا قبیول      ههای آ ، مزقعیتسؤال. ترجمه ودم است

(. ایون  1973اسوتریکنند،   -)نوزویکی   کنود پیشر ت، وابستگی و پو یرش  ورد در گوروم تزصویف موی     
دهود.  به هر سؤال پاسوخ موی  « خیر»یا « بنی»سؤال است که آامزدنی به صزر   40پرسشنامه دارای 

گیوری  باال به منزله جهت . در نمزنه اصنی گر تن نمرموزدگ اری مینمرم 1و  0این مقیاس به صزر  
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کوار  های متعددی را بورای تعیوین پایوایی و روایوی آ  بوه     کنندگا  این مقیاس روشبرونی است. تهیه
 71/0توا   63/0هوای مختنوف سونی بوین     هفته روی گروم 6امانی  اند. پایایی بااآامایی، با  اصنهگر ته

بوراو  روی   -ایی دو نیمه ساای  را با به کوارگیری  رموزل اسوپیرمن    گزارش ودم است. همچنین پای
جهوت  (. 1973)نوزویکی و اسوتریکنند،    انود گوزارش کوردم   81/0تا  63/0های سنی مختنف بین گروم

اسوتریکنند در پوژوهش برومندنسوب، ووکرکن و نجاریوا  اا روش        -نوزویکی   اعتباریابی پرسشنامه
منبوع مهوارگری راتور و     ست که ضوریب همبسوتگی بوین پرسشونامه    ای استفادم ودم ااعتبار ساام

گزارش ودم است. در پژوهش برومنود نسوب    r=  46/0استریکنند  -مقیاس منبع مهارگری نزویکی 
استریکنند ضریب همبستگی بین مقیاس منبع مهارگری  -( جهت اعتباریابی آامز  نزویکی 1373)

(. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ این P=001/0باود)یم 47/0استریکنند  -راتر و مقیاس نزویکی 
 /. بزدم است. 67پرسشنامه 

 

  1389پرسشنامه رفتارهای بزهکارانه ا
بورای   1389این پرسشنامه با هدف سنجش نگرش به ر تارهای بزهکارانه را وحید  ضونی در سوال   

-عامول نمورم   4لیکور    مادم دارد و بور اسواس   28سال تهیه کردم  است، که  18الی  15نزجزانا  

وزد. جهت حازل اطمینا  اا پایایی و روایی پرسشنامه، عبارا  و طیف موزرد اسوتفادم   گ اری می
نظر در رابطه با مزضزع مزرد مطالعه )استادا  رووته هوای روانشناسوی،    برای پاسخ، به ا راد صاحب

ود. این ابزار برای مشخص جرم وناسی، و جامعه وناسی( ارائه گردید و بر اعتبار آ  صحه گ اوته 
های بزهکارانه در نظر گر ته ودم اسوت. در طوی یو  بررسوی،     کرد  نگرش مثبت و منفی به ر تار
سال مدارس دولتی وهر تهرا  انجام  15-18نفر اا نزجزانا   200سؤاال  به صزر  پاینز  بر روی 

مثبت بوه ر تارهوای بزهکارانوه    گر ت و با استفادم اا روش آلفای کرونباخ میزا  پایایی برای نگرش 
(. در 1391بدست آمد )سعاد  و خدایاری،  77/0و برای نگرش منفی به ر تارهای بزهکارانه  71/0

/. وبرای نگرش منفوی بوه بزهکواری    62پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای نگرش مثبت به بزهکاری
 /. بزدم است.78

                                                                نتایج:
 ماتریس ضرایب همبستگی بین متریر های تحقیق  -1جدول

 
باورهای  متریرها

 غیرمنطقی

نگرش مثبت به  منبع مهارگری

 بزهکاری

نگرش منفی به 

 بزهکاری
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 - - - - باورهای غیر منطقی

 - - 1 - منبع مهارگری

 - 1 **347/0 **236/0 نگرش مثبت به بزهکاری

 1 **-478/0 **-363/0 -032/0 نگرش منفی به بزهکاری

**10/0>P 

 

ارائوه وودم اسوت. بور      1های پژوهش در جدول وومارم  ماتریس همبستگی پیرسز  بین متریر

بین متریرهای باورهای غیر منطقی با نگرش مثبت به بزهکاری با ضوریب   1های جدولاساس یا ته

با  معنوادار وجوزد   ،ارت-032/0، وبا نگرش منفی به بزهکاری با ضریب همبستگی236/0همبستگی 

دارد. وهمچنووین بووین متریرهووای منبووع مهووارگری بووا نگوورش مثبووت بووه بزهکوواری بووا ضووریب     

 ، ارتبا  معنا داروجزد دارد. -336/0،وبا نگرش منفی به بزهکاری  347/0همبستگی
 

 های رگرسیون و مدل معادالت ساختاری آزمون هم خطی برای بررسی مفروضه-

دلساای معادال  ساختاری باید آامز  هم خطی به عمول آیود. بوراین    های رگرسیزنی و مدر آامز 

اساس اگر متریرهای مستقل دارایی واریانس مشترک باووند. ضوریب رگرسویزنی دچوار توزرم موی       

 وزدو قابل اعتماد نخزاهد بزد.

               

 : آامز  هم خطی برای بررسی عامل تزرم واریانس و هم خطی متریر مستقل در مدل2جدول

 
 Tolerance VIF سطح اطمینا  T بتا 

 1.302 .768 000/0 7/ 17 347/0 منبع کنترل

 1.302 .768 000/0 73/4 236/0 باورهای غیرمنطقی

بررسی آامز  هم خطی نشا   می دهد بوا تزجوه بوه اینکوه میوزا  توزلرنس بوه یو  نزدیو           

تزا  نتیجه گر ت کوه بوین دو   ( می 1.302 اصنه ایاد دارد ) 2.(و عامل تزرم واریانس با 768است)

 متریر هم خطی بسیار پایین است و در نتیجه مفروضه تحنیل رگرسیز  برقرار است. 

 

 رگرسیون گام به گام-
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اینکوه آیوا منبوع     بینی نگرش به بزهکاری وهای  تحقیق در پیشدر ادامه به منظزر تعیین مفروضه

بینی کند، اا هکاری را  در دانش آمزاا  پیشتزاند گرایش به بزمهارگری و باورهای غیر منطقی می

رگرسیز  گام به گام استفادم ود. بدین ترتیب در گام اول نگورش مثبوت بوه بزهکواری بوه عنوزا        

متریر متک و متریر منبع مهارگری به عنزا  متریر پیش بین در نظرگر ته ودم است ودر گام دوم 

ن و متریر نگرش مثبت بوه بزهکواری بوه عنوزا      متریر باورهای غیرمنطقی به عنزا  متریر پیش بی

 نشا  دادم ودم است. 2 متریر متک در نظرگر ته ودم است. که در جدول
 

 : متریرهای پیش بین درو  معادله به منظزر پیش بینی نگرش مثبت به بزهکاری3جدول ومارم

 
 R r² F B Beta T P متریرها گام

 000/0 7/ 17 347/0 360/0 51/ 43 12/0 347/0 منبع مهارگری   اول

 000/0 73/4 236/0 067/0 51/ 43 12/0 347/0 باورهای غیرمنطقی دوم

 

برای تعیین سهم متریرهای منبع مهارگری و تفکرا  غیر منطقی در پیش بینی نگورش مثبوت   

نتوایج نشوا      3های جدول ومارمبه بزهکاری اا رگرسیز  گام به گام استفادم ود. با تزجه به یا ته

دارد و نگورش مثبوت بوه بزهکواری     اد در ی  گام منبع مهارگری همبستگی بواال و معنواداری بوا    د

و در گام دوم باور غیور   معنادار است =p 000/0باود که با مقدار می 7/ 17برای آ  حدود  tضریب

 73/4برای آ  حودود   tضریبمنطقی همبستگی باال و معنا داری با نگرش مثبت به بزهکاری دارد و

اا واریانس نگرش مثبت بوه بزهکواری را    12/0معنادار است و نهایتا =p 000/0ی باود که با مقدارم

 پیش بینی می کند.

 

 گیری  نتیجه

هدف اا پژوش حاضر، بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی، منبع مهارگری با نگرش به بزهکواری  

ش بوا اسوتفادم اا آاموز  آمواری     هوای پوژوه  در دانش آمزاا  دبیرستانی است. بدین منظزر رضویه 

به طزر مبسز  بیا  ودم است. همچنا  که اا  3،2،1مناسب بررسی ودند، که نتایج آنها در جدول

برمی آید  رضیه ی اول پژوهش: مبنی بر اینکه بین باورهای غیر منطقوی و نگورش مثبوت     1جدول

ا ته های تحقیقا  اموین پوزر و   به بزهکاری رابطه مثبت وجزد دارد تأیید ودم است. این نتیجه با ی

( همخزانی دارد. در تبیین احتمالی این  رضیه واید یکی اا 1390( نی  سروت)1390احمد اادم )
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( باود. چرا که وی معتقد است وقتوی  1969ر تاری الیس)-عاطفی -ها، نظریه عقتنیبهترین تبیین

اند به طزر مستقیم اا این حادثوه  ، ر تاری که اا  رد سر می (A)حادثه  عال کنندم ای رخ می دهد

و تفکورا   ورد و     (B) عال کنندم ناوی نمی گردد، بنکه بین حادثه  عال کنندم و ر تار  رد، باورها

در حقیقت نظام باورهای وی ارتبا  برقرار است، که بر نحزم و نزع ر تارهای وی تأثیر موی گ ارنود.   

اعمال خوتف قوانز  و بزهکواری موی تزانود بوه        بنابراین ر تارهایی مانند پرخاوگری،ضرب و جرح،

باورهای غیر منطقی باود. در واقع ا رادی که بر باورهای غیر منطقوی تأکیود موی     (C)عنزا  پیامد 

کنند در اندگی با مشکت  چندی روبه رو خزاهند ود و برای آنها دوزار اسوت کوه بوه خشونزدی     

 رد در برخوزرد بوا رویوداهای انودگی تزانوایی      (. اا سزی دیگر اگر 109: 1996 )هالین، دست یابند

های انودگی بوا دووزاری    های سالم را نداوته باود، در واکنش  عال نسبت به چالشوناسایی ویزم

 بزهکارانوه رو خزاهود آورد   روبه رو خزاهد ود و برای حل مشکت  اندگی به ر تارهوای انحرا وی و  

  (.107: 1390به نقل اا احمداادم، ،1998 )کنینکه،

ی باورهوای غیرمنطقوی   ( دربوارم 1993) همچنین در تأیید  رضویه  وزق، پژوهشوی کوه سواگر     

و غیر بزهکار انجام داد به این نتیجه رسید کوه باورهوای غیرمنطقوی در نزجزانوا       نزجزانا  بزهکار

( نیز در تحقیا  خزد نشوا   2001بزهکار بیشتر اا نزجزانا  غیر بزهکاراست. همچنین تزپنزسکی )

باورها در ا راد عادی و بزهکار متفاو  است. بدین معنا که هر چه میوزا  باورهوای    ه تفکرا  ودادک

غیرمنطقی  رد باالتر باود، نگرش مثبت او به بزهکاری بیشوتر خزاهود بوزد وچنوین  وردی اعموال       

 بزهکارانه بیشتری اا خزد نشا  می دهد.  

ضر، مبنی بور آنکوه  بوین باورهوای     برمی آید دومین  رضیه پژوهش حا 1همچنا  که اا جدول 

غیر منطقی و نگرش منفی بوه بزهکواری ارتبوا  معنوا دار وجوزد نودارد توأ ییود وودم اسوت.بدین           

معناا رادی که دارای باورهای غیر منطقی هستند در مقایسه با ا راد عوادی یوا  اقود باورهوای غیور      

هکاری در آنها کمتر است. بوه  منطقی گرایش بیشتری نسبت به بزهکاری دارند وگرایش منفی به بز

هوای موردم و انودگی عواطفی     ر تاری و بسویاری اا نواراحتی   ( مشکت  روانی،1995اعتقاد الیس )

نامنظم آنها ریشه در انزاع عقاید غیر منطقی و غیر واقعی آنها در مزرد خزد و جهوا  پیراموز  آنهوا    

رسوت ا وراد اسوت چورا کوه عزاطوف       ی ووناخت ناد ر تاری نتیجه دارد. اا نظر او مشکت  روانی و

محازل وناخت است و پیامدهای  راوانی که اا تفکرا  غیر منطقی ناوی می ووزد عنول اساسوی    

 مهم ترین اختتل های هیجانی به ومار می روند و این نتیجه با نتوایج تحقیقوا  اارعوی دوسوت و    
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این محققا  دریا تند کوه  همخزانی دارد. در واقع همگی  1998 همکارا ،  ارلی و  1386 همکارا ،

 تزاند نقش بسیار مهمی درایجاد نگرش مثبت به بزهکاری ایفاء کند.  باورهای غیرمنطقی می

سزمین  رضیه پژوش حاضر مبنی بر این که بین منبع مهارگری و نگرش مثبوت بوه بزهکواری    

ا ورادی کوه   تایید ودم اسوت.در واقوع    1رابطه مثبت وجزد دارد، طبق نتایج بدست آمدم در جدول 

گیرنود.  ای ضعیف را به کوار موی  های مقابنهمنبع مهارگری بیرونی دارند، در برخزرد با استرس ویزم

دارای  رویارویی با اسوترس دارنود در مقایسوه بوا ا وراد دیگور       چز  امید اندکی به تزانایهای خزد در

ایی ضوعیف در ابوراا   های ا سوردگی، تزانو  حالت اعتماد بنفس کمتری هستند، این ا راد تکانشگری،

وجزد، اضطراب ایاد و نیاا ودید به تایید اجتماعی، همرام با ر تارهای پرخطر را ااخوزد نشوا  موی    

لفکوزر     1980 همکوارا ،  نتوایج تحقیوا  بو  و    (. و این یا ته بوا 56: 1991 ) زرمن ولینی، هند

شوگرا  دریا تنود کوه    همخزانی دارد. ایون پژوه  1378   بهبزدی،1377 منظرپزر،  1996 والدوی ،

نزع منبع مهارگری رابطه معنا داری وجزد دارد در بررسی آنوا  وومار ا ورادی کوه      بین بزهکاری و

منبع مهارگری بیرونی داوتند به طزرمعنی داری در گروم بزهکار بیشتر اا گروم غیر بزهکوار بزدنود.   

 گورو و گنودنبرگ،    1974 همکوارا ،  )دراس گوزد  و  ا  پژوهشگرا  دیگور قتحقی در حالی که در

 بین نزع منبع مهارگری و نگرش مثبت به بزهکاری یا ت نشدم است.  ( رابطه معنادار1976

نگرش مثبت به بزهکاری رابطه معنوا داری یا وت نشودم     همچنین بین منبع مهارگری درونی و

ا ا ورادی  همخزانی دارد بدین معن 1379نیکخز،  1982این یا ته با نتایج تحقیقا   لفکزر ، است و

های تری را با اجتماع دارند و ر تاریکه دارای منبع مهارگری درونی هستند مهارتهای سااش یا ته

خزد ویرانگری همچز  سیگارکشید ، مارف مشروبا  الکنی واعتیاد به مزاد مخودردر آنهوا کمتور    

اد بوا منبوع   (. در واقوع ا ور  113:1392 همکوارا ،  اصورری و  به نقل اا ،1377وزد )الماسیدیدم می

ریزی دقیوق خوزد آنهوا بوه     ی نقشهمهارگری درونی معتقدند که رویدادهای مثبت اندگی در نتیجه

کننود و بوه هموین    پیامدهای ناوی اا آ  قبزل مسوئزلیت موی   آید، ل ا در اعمال و ر تار ودست می

در  ودلیل برای رسید  به مز قیت تتش بیشتر ودر صزر  وکست احساس ورمندگی می نماینود  

(. همچنین 129: 1390همکارا ، نژاد و، به نقل اا یاسمی1376 )دودآنگه، آیندپی جبرا  آ  بر می

به الکول و   کمتر وزند ومشکت  هیجانی می ا راد با منبع مهارگری درونی به احتمال کمتری دچار

 انند.کمتر دست به خزدکشی می آورند ومزاد مخدر روی می

ینکه بین منبع  مهارگری بیرونی با نگورش منفوی بوه بزهکواری رابطوه       رضیه چهارم مبنی بر ا

این  رضیه تایید ودم است. این یا توه بوا    1معنادار وجزد ندارد طبق نتایج به دست آمدم اا جدول 
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( همخزانی دارد. در واقع 1380) ( مداننز و همکارا 1386) همکارا  نتایج تحقیقا  اارعی دوست و

تزاننود اا انجوام داد  ر تارهوای    ع مهارگری بیرونی هستند، معتقدند که نموی ا رادی که دارای منب

خوزرد  نوامعقزل و    ناسالم خزدداری کنند و به کارهایی اا قبیل سزء ماورف موزاد والکول، دادی،   

 ، به نقول اا اصورری و  1389چراغی ) (.432: 1392)  یست و یست وراندضرب و جرح مبادر  می

-ی آامایشی نشا  داد که مشاورم گروهی و آموزاش مهوار   ی  مطالعه ( در113: 1392 همکارا ،

های اندگی مزجب ترییر منبع مهارگری بیرونی به منبع مهارگری درونوی و تقزیوت نگورش منفوی     

وزد. همچنین ا رادی کوه دارای منبوع   نسبت به سزء مارف مزاد مخدر و سایر اعمال بزهکارانه می

ی هر چند خت ی که بدا  وسوینه بتزاننود تاییود همسواال  را بوه      مهارگری بیرونی هستند اا کارها

ی اعتماد بنفس پوایین آنهوا در مزاجهوه بوا     این امر نشا  دهندم کنند. وخزد جنب کنند دریغ نمی

طنبود و مزجوب سونب حضوزر      شارهای اجتماعی است، که نیاا به تایید دیگرا  را می ها ومزقعیت

 گردد.  تماع می عال و مناسب این ا راد در اج

 

 شناختیهای روشمحدودیت

و  موزرد بزهکواری  حساسیت مسئزلین آمزاش و پرورش در امینه جمع آوری اطتعوا  در   -

 سنجد.  را می های ر تار بزهکارانهجنبهعدم مزا قت با گزیه هایی که برخی اا 

اری اا ووزد ا وراد در بسوی   ویژگی اجتماعی و  رهنگی جامعه و متحظاتی که باعث موی  -

محا ظه کار باوند و بخزاهند خزدوا  را خزب نشا  دهند و  بزهکاریمزارد به ویژم در مزرد 

 خوزرد و این مزضزع در تحقیق حاضر کوه در دبیرسوتانها انجوام وودم بیشوتر بوه چشوم موی        

آمزاا  اا بیم آنکه اطتعا  به دست مدیر مدرسه برسد یوا همکتسوی او اا اطتعوا  او    دانش

 روند.  اا داد  اطتعا  صحیح طفرم مید باخبر وزن

 آمزاا  و عدم پاسخگزیی صحیح به پرسشنامه.نبزد   رهنگ پژوهش در بین دانش -

روت انجوام گر توه    2که پژوهش حاضر در بین دانش آمزاا  مقطع متزسطه ناحیه اا آنجایی -

الام راداووت. بوا ایون    ودم است  در تعمیم به سایر جزامع، گروهای سنی و تحاینی باید احتیوا   

 وجزد پژوهش های بیشتر یا ته های پژوهش حاضر را قز  خزاهد بخشید.

 

   گیرینتیجه
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که مراکز آمزاوی سهم عمدم پرورش ا راد جامعه را بور عهودم دارنود الام اسوت در     با تزجه به این 

حد امکا  تقزیت وزد و در تعنیم و تربیت ا راد تا  سطزح مختنف آمزاوی به این امر تزجه بیشتری

های بیرونی که مزجب انگیزش بیرونی می وزد کمتر اسوتفادم ووزد توا امینوه بورای انجوام       کنندم

-های درونی و انگیزش درونی آمادم وزد. چنانچه دانش آموزای بورای انجوام  عالیوت    تقزیت کنندم

مند دانسوتن  های درونوی و اراوو  هایش، تزجیها  بیرونی نداوته باود، سعی می کند که به انگیزم

-ها بپردااد و این مزجب تضعیف منبع مهارگری بیرونی و تقزیت منبع مهارگری درونی موی  عالیت

 وزد.
هوای  هایی با این مؤلفه در مدارس غیرانتفاعی و مناطق مختنف جررا یایی و در دورمپژوهش -  

 سنی همچز  جزانی و بزرگسالی انجام دهند.

مااحبه نیوز بورای کشوف نوزع مهوارگری ا وراد و میوزا          وزد اا روشهمچنین پیشنهاد می -

هوای حاصول اا   هوای حاصول اا ماواحبه بوا دادم    دادم هوا اسوتفادم ووزد و   باورهای غیرمنطقوی آ  

 پرسشنامه مقایسه وزد.
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