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Introduction: Delinquency is one of the social problems which is usually erupted during 

adolescence and caused serious problems for them, their families, and the society. There are 

various factors lead to delinquency, like early maladaptive schemas, anxiety, and cognitive 

regulation of emotion. This study was aimed to compare the early maladaptive schemas, hidden 

anxiety, and cognitive regulation of emotion in normal and delinquent juveniles in Mashhad, 

Iran. Materials and Methods: In this causal-comparative study, there were two groups 

consisted of 60 male students (aged 12-17 years), divided in normal and delinquent groups. The 

group of normal juveniles (from high school) was selected by multistage cluster sample and 

the group of juvenile delinquents (from offenders group in juvenile institution) was selected by 

simple random sample. The questionnaires were concluded the Young early maladaptive schemas 

questionnaire, the Spielberger State-Trait Anxiety questionnaire, and the Cognitive Emotion 

Regulation questionnaire by Garnefski & Kraaij. Results: Data indicated that the mean scores 

of early maladaptive schemas in the juvenile delinquents were higher than in normal juveniles. 

In contrary, the mean scores of hidden anxiety and positive cognitive regulation of emotion were 

significantly higher in normal group. Regarding the negative cognitive regulation of emotion, 

there was no difference between two groups. Conclusion: According to significant difference 

of early maladaptive schemas, hidden anxiety, and positive cognitive regulation of emotion 

between the delinquent and the normal groups, individual adjustment as well as psychological 

and social growth can be advantageous and helpful.
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ه چــــــــكيد

کلید واژه ها:
1. بزهکاري نوجوانان

2. اضطراب 
3. هيجان

مقدمه: بزهکاری يکی از معضالت اجتماعی است که معموالً در زمان بلوغ بروز می کند و باعث مشکالت 
جدی برای آن ها، خانواده هايشان و جامعه می شود. عوامل متعددی از قبيل طرحواره های ناکارآمد اوليه، 
اضطراب و تنظيم شناختی هيجان وجود دارد که منجر به بزهکاری می شود. اين مطالعه به منظور مقايسۀ 
طرحواره های ناکارآمد اوليه، اضطراب پنهان و تنظيم شناختی هيجان در نوجوانان بهنجار و بزهکار مشهد، 
اين مطالعۀ علّی -مقايسه ای، دو گروه شامل 60 دانش آموز پسر  انجام شد. موادوروشها: در  ايران 
)سن 12 تا 17 سال( وجود داشت، که در گروه های بهنجار و بزهکار تقسيم بندی شدند. گروه نوجوانان 
انتخاب شدند و گروه نوجوانان بزهکار  بهنجار )از دبيرستان( توسط نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای 
)از گروه مجرمان در موسسۀ نوجوانان( توسط نمونه گيری تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه ها شامل 
و پرسشنامۀ  اسپيلبرگر  ويژگی -حالت  پرسشنامۀ اضطراب  يانگ،  ناکارآمد اوليۀ  پرسشنامۀ طرحواره های 
تنظيم شناختی هيجان توسط گارنفسکی و کرايج بودند. یافتهها: داده ها نشان داد که ميانگين نمرات 
طرحواره های ناکارآمد اوليه در نوجوانان بزهکار باالتر از نوجوانان بهنجار است. در مقابل ميانگين نمرات 
راجع  بود.  باالتر  بهنجار  گروه  در  توجهی  قابل  طور  به  هيجان  مثبت  شناختی  تنظيم  و  پنهان  اضطراب 
معنی دار  تفاوت  به  توجه  با  نتیجهگیری:  نبود.  گروه  دو  بين  تفاوت  هيجان،  منفی  تنظيم شناختی  به 
طرحواره های ناکارآمد اوليه، اضطراب پنهان و تنظيم شناختی مثبت هيجان بين گروه های بزهکار و بهنجار، 

سازگاری فردی و همچنين رشد روانی و اجتماعی می تواند مفيد و کمک کننده باشد.
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مخدر و بزهکاری ارتباط دارد )12(. همچنين در بررسی مقايسۀ 
اختالل  به  مبتال  مرد  در مجرمين  اوليه  ناکارآمد  طرحواره های 
شخصيت با ساير مجرمان، رابطۀ معني داری بين ارتکاب جرم با 

طرحواره های ناکارآمد اوليه وجود داشت )13(.
اختالل  تداوم  اوليه،  ناکارآمد  وجود طرحواره های  پيامدهای  از 
مبتال  افراد  که  داده اند  نشان  تحقيقات   .)14( است  اضطراب 
 .)15( هستند  اوليه  ناکارآمد  طرحواره های  دارای  اضطراب  به 
مطالعاتی که به بررسی الگوی تحولی اضطراب در نوجوانان دختر 
تجربۀ  نوجوانی،  دورۀ  در  که  کردند  تأکيد  پرداخته اند،  پسر  و 
اضطراب به  طور فزاينده ای افزايش می يابد )16(. اضطراب باعث 
از  بروز مشکالت طوالنی مدت در حوزه های مختلف عملکردی 
جمله، اختالل اساسی در کار و حوزه های اجتماعی، عملکردهای 
کيفيت  کاهش  نتيجه  در  و   )17( و شخصی  خانوادگی  علمی، 
بنابراين چگونگی رويارويی و کنار  زندگی5 فرد می شود )18(؛ 
آمدن با اين عوامل به خصوص در سنين اوليۀ نوجوانی و جوانی 
در سالمت روانی افراد بسيار مهم است )19(. مطالعات همه گير 
با  را  نوجوان  اضطراب  و  استرس  بين  معني دار  ارتباط  شناسی 
گسترش افسردگی، خودکشی، استرس پس از حادثه و شروع به 

بزهکاری گزارش کردند )20(.
در برخی مطالعات، اضطراب به دو نوع اضطراب آشکار6 و اضطراب 
پنهان7 تقسيم بندی شده است. اضطراب پنهان ويژگی فردی 
پايدار و نسبتاً باثباتی است که فرد را مستعد تجربۀ اضطراب در 
اکثر مکان ها و موقعيت ها می کند و در مقابل اضطراب آشکار، 
بيانگر تفاوت های فردی گذرا و موقتی در احساسات ذهنی است 
)21(. نظريه های روان شناختی، رفتارهای بزهکارانه را مکانيزم 
سرکوب  برای  که  می دانند  مقابله ای  راهبردهايی  يا  دفاعی 
احساس شک، شرم، اضطراب و ترس از نرسيدن به اهداف مورد 

انتظار به کار می روند )22(.
دورۀ نوجوانی دوره ای است که در آن تغييرات جسمی و روانی 
-اجتماعی نوجوانان با هيجانات شديد همراه است و بسياری از 
دستگاه های عصبی يا فرايندهای شناختی که هيجان را کنترل 
تنظيم   .)23( می رسند  رشد  به  دوره  اين  ضمن  در  می کنند، 
ورود  و  مديريت  شناختی  شيوۀ  بر  داللت  هيجان8  شناختی 
اطالعات فرا خوانندۀ هيجان دارد )24(. مفهوم تنظيم شناختی 
هيجان به عنوان يک راه شناختی برای مديريت اطالعات برانگيخته 
شدۀ هيجان های درونی مطرح است )25(. همچنين اتل به نقل 
از فوريس و دهل9 تنظيم هيجان را به عنوان فرايندهای درونی 
يا  شدت  کيفيت،  اصالح  يا  تداوم  بازداری،  در  درگير  بيرونی  و 

موقعيت پاسخ های هيجانی تعريف کرده است )26(. 
بررسی متون و مطالعات روان شناختی نشان می دهد که تنظيم 
هيجان، عامل مهمی در تعيين سالمتی و داشتن عملکرد موفق 
در تعامالت اجتماعی است )27(. بر اساس نظريۀ تنظيم شناختی 
هيجان، تنظيم هيجان با استفاده از فرايندهای شناختی صورت 

مقدمه
اجتماعی،  متعدد  تغييرات  با  که  است  دوره ای  نوجوانی1 
بسيار  دوره ای  است،  همراه  فيزيکی  و  رفتاری  روان شناختی، 
حساس و مسئله آفرين در روند رشد و تحول انسانی که نوجوانان 
در حال گذار از کودکی به بزرگسالی را در موقعيت بحرانی قرار 
اجتماعی  فرهنگی،  زمينه های  همراه  به  تغييرات  اين  می دهد. 
اجتماعی  مشکالت  برخی  بروز  به  منجر  نوجوانان  خانوادگی  و 
حاضر  قرن  در  که  معضالت  و  مسائل  اين  جمله  از  می شود. 
دامن گير جوامع بشری از جمله جامعۀ ما شده است، انحرافات 
اجتماعی نوجوانان می باشد. بزهکاری نوجوانان يک مشکل عمده 
در اکثر کشورها است )1(. بزهکاری2 در چارچوب قانون تعريف 
می شود و رفتارهای بزهکارانه به مجموعه ای از رفتارهايي اشاره 
دارد که برخالف قوانين وضع شده و هنجارها است و به جامعه 
دزدی،  قتل،  مانند  اعمالی  کلی،  به  طور   .)2( آسيب می رساند 
آتش  و  وحشيگری  غارت،  تجاوز،  کالهبرداری،  تخريب،  نزاع، 
تقريباً  و  می شوند  تلقی  بزهکارانه  رفتارهای  به عنوان  افروزی 

تمامی جوامع در تعريف آن اتفاق نظر دارند )3(.

نشان می دهند که  و خود گزارشی ها  پليس  بازداشت های  آمار 
تمايل به بزهکاری در اوايل سال های نوجوانی افزايش می يابد، 
اوايل  در  سپس  و  می ماند  باقی  باال  سطح  در  نوجوانی  اواسط 
نوجوانان  زمان،  به مرور  که  چرا  می يابد.  کاهش  بزرگسالی 
که  می شوند  کار  و  ازدواج  مانند  اجتماعی  موقعيت های  وارد 
اين حال  با   .)4( بردارد  در  را  قانون شکنی کمتری  فرصت های 
هزينه های اجتماعی، اقتصادی و انسانی پديدۀ بزهکاری، درک 
محققان،  اصلی  اولويت  از  را  نوجوانان  برخی  رفتارهای  علل 

متخصصان و مسئولين ذی ربط قرار داده است )5(.
به  مختلف  نظريه پردازان  بزهکاری،  ماهيت  و  منشأ  تبيين  در 
و  اجتماعی  روان شناختی،  زيستی،  عوامل  از  مجموعه ای  نقش 

فرهنگی اشاره کرده اند )6(.
مبذول  خاصی  توجه  آن  به  امروزه  که  مهمی  عوامل  از  يکی 
می شود و تأثير آن در ميزان جرايم نيز به اثبات رسيده است، 
 .)7( روانی مجرمين می باشد  و وضعيت  ويژگی های شخصيتی 
اين حوزه، طرحواره ها3  از مفاهيم شناختی موردتوجه در  يکی 
بوده است )8(. طرحواره ها باورهايی هستند که افراد دربارۀ خود، 
ديگران و محيط دارند و از ابتدای زندگی شکل گرفته و در تمام 

طول زندگی، فرد را تحت تأثير قرار می دهند )9(. 
اوليه  نيازهای  نشدن  ارضاء  از  اوليه4  ناکارآمد  طرحواره های 
به خصوص نيازهای عاطفی در دوران کودکی سرچشمه می گيرند 
از  يکی  می تواند  ارتکاب جرم  پژوهشی،  يافته های  طبق   .)10(
آسيب های اساسی باشد که در نتيجۀ شکل گيری طرحواره های 
ناکارآمد ايجاد شده است )11(. پژوهشگران بر اين عقيده اند که 
شخصيت،  اختالالت  افسردگی،  با  اوليه  ناکارآمد  طرحواره های 
تنهايی به دليل روابط بين فردی مخرب، سوءمصرف الکل و مواد 

1 Adolescence
2 Delinquency
3 Schema
4 Early maladjusted schemas
5 Quality life

6 Abvious anxiety
7 Hidden anxiety
8 Cognitive emotion regulation
9 Forees &Dehel
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کمک  افراد  به  شناختی  فرايندهای  به عبارت  ديگر  می گيرد؛ 
و  کرده  تنظيم  را  خود  احساس های  و  هيجان ها  تا  می کنند 
شناختی  تنظيم  سبک  از  که  افرادی  نشوند.  هيجان ها  مغلوب 
ضعيف استفاده می کنند، در برابر مشکالت هيجانی آسيب پذير 

هستند )28(.
تنظيم شناختی  راهبردهای  و صادقی در مطالعۀ خود  سامانی 
هيجان  مثبت  و  منفی  راهبردهای  دستۀ  دو  به  را  هيجان 
نشان  مطالعه  همين  در  محققان  اين   .)29( نموده اند  تقسيم 
با  معنی داري  مثبت  همبستگی  منفی،  راهبردهای  که  دادند 
مثبت،  راهبردهای  همچنين  و  استرس  و  اضطراب  افسردگی، 
دارای همبستگی منفی معنی داري با شاخص های سالمت روان 
هستند. راهبردهای تنظيم شناختی مثبت هيجان، يک راهبرد 
شناختی  صرفاً  يعنی  است  برعمل  متمرکز  شناختی  مقابله ای 
دنبال  به  حقيقی  رفتاری  و  است  عمل  با  همراه  بلکه  نيست 
دارد؛ اما راهبردهای تنظيم شناختی منفی هيجان، يک راهبرد 
مقابله ای است که در کوتاه مدت ياری دهنده ولی در بلندمدت 

مانع از مقابلۀ سازنده با رويدادها است )30(.
جمله  از  بزهکارانه  رفتارهای  عواقب  به  توجه  با  درمجموع، 
درک  آن،  اقتصادی  هزينه های  و  اجتماعی  و  فردی  مخاطرات 
ضداجتماعی  رفتارهای  در  نوجوانان  از  برخی  مشارکت  داليل 
اجتماعی  آسيب های  از  پيشگيری  اولويت های  از  بزهکارانه،  و 
علل  بودن  بعدی  چند  علی رغم  می شود.  محسوب  جامعه  در 
تا  بزهکارانه  و  ضداجتماعی  الگوهای  بزهکارانه،  رفتارهای  بروز 
اندازه ای می تواند از طريق برخی از ويژگی های شخصيتی تبيين 
گردد. با توجه به مطالب بيان شده در خصوص اهميت و پيشينۀ 
طرحواره های ناکارآمد اوليه که از بنيادی ترين مؤلفه های شناختی 
محسوب می شود و اضطراب که جزء شايع ترين اختالالت روانی 
در سطح جهان مطرح است و نقش تنظيم شناختی هيجان در 
اين پژوهش سعی در مقايسۀ  افراد،  اجتماعی  و  روانی  سالمت 
طرحواره های ناکارآمد اوليه، اضطراب پنهان و تنظيم شناختی 

هيجان در نوجوانان بهنجار و بزهکار شهر مشهد را دارد.
مواد و روش ها

با توجه به هدف پژوهش که عبارت است از مقايسۀ طرحواره های 
تنظيم  شناختی  راهبردهای  و  پنهان  اضطراب  اوليه،  ناکارآمد 
از  بزهکار و عادی شهر مشهد، طرح تحقيق  هيجانی نوجوانان 
نوع علّی -مقايسه ای )پس رويدادی(10 انتخاب شد. جامعۀ آماری، 
 1394 سال  در  مشهد  شهر  در  پسر  عادی  و  بزهکار  نوجوانان 
برای  نفر و  به طورکلی، حجم نمونه 60  اين پژوهش  بودند. در 
هر گروه )بهنجار و بزهکار(، 30 نفر بوده است. جامعۀ پژوهش 
گروه بزهکار، شامل تمامی نوجوانان پسر حاضر در کانون اصالح 
و تربيت شهر مشهد بوده است. جامعۀ پژوهش گروه نوجوانان 
مناطق  متوسطۀ  مقطع  در  پسر  نوجوانان  تمامی  از  بهنجار، 
است.  شده  انتخاب  مشهد  شهر  پرورش  و  آموزش  هفت گانۀ 

جهت انتخاب گروه نمونۀ بهنجار از روش نمونه گيری خوشه ای 
با  بزهکار  نوجوانان  گروه  در  و  گرديد  استفاده  چندمرحله ای 
مراجعه به کانون اصالح و تربيت شهر مشهد با روش تصادفی 
ساده انتخاب شدند. از مناطق هفت گانۀ آموزش و پرورش مشهد، 
دو منطقه و سپس دو دبيرستان از مناطق يادشده؛ از هر پايۀ 
تحصيلی 3 کالس و از هر کالس دو يا سه دانش آموز انتخاب 
فقط  جنسيت،  زمينۀ  در  گروه ها  نمودن  همگن  برای  گرديد. 
نوجوانان مذکر در گروه ها قرار گرفتند. برای همسان نمودن دو 
گروه آزمودنی ها از نظر سن، تعداد نوجوانان بزهکار در هر گروه 
سنی تعيين و سپس تعداد نمونه -به همان تعداد که از لحاظ 
سنی در يک ردۀ سنی بودند -برای گروه نمونۀ بهنجار انتخاب 
تربيت شهر  و  اصالح  کانون  از  اخذ شده  آمار  با  شدند. مطابق 
مشهد تعداد نوجوانان بزهکار در آن 42 نفر بودند. با توجه به 
کوچک بودن جامعۀ آماری، حجم نمونه براساس فرمول کوکران 
در سال 1977 با در نظر گرفتن Z=1/96، سطح اطمينان %95 
و خطای قابل اغماض 5% محاسبه شده است؛ که بر اين اساس 

برای هر دو گروه 30 نفر نمونه مورد نياز بود.

ابزار پژوهش
در اين پژوهش از سه ابزار سنجش استفاده شد؛ که ويژگی های 

روان سنجی آن ها به قرار زير است.

يانگ:  ناکارآمد  طرحواره های  پرسشنامۀ  کوتاه  فرم 
يانگ  پرسشنامۀ  از  اوليه  ناکارآمد  طرحواره های  سنجش  برای 
-کاماًل  ليکرت  درجه ای   6 پاسخگويی  مقياس  با  سؤال،   75 با 
شده  -استفاده   )6 )امتياز  درست  کاماًل  تا   )1 )امتياز  نادرست 
به  کودک  تحولی  نياز  پنج  با  مطابق  طرحواره ها  است)31(. 
مختل12،  عملکرد  و  خودگردانی  طرد11،  و  بريدگی  حوزۀ  پنج 
زنگی  به  گوش  جهت مندی14،  ديگر  مختل13،  محدوديت های 
بيش از حد و بازداری15 تقسيم شده اند که هر حوزه شامل چند 
طرحواره های  شامل  طرد  و  بريدگی  حوزۀ  می شوند.  طرحواره 
رهاشدگی/ بی ثباتی16، بی اعتمادی/ بدرفتاری17، محروميت های 
است.  بيگانگی20  اجتماعی/  انزوای  و  شرم19  نقص/  هيجانی18، 
طرحواره های  شامل  مختل  عملکرد  و  خودگردانی  حوزۀ 
وابستگی/ بی کفايتی21، آسيب پذيری نسبت به ضرر يا بيماری22، 

10 Ex post factor
11 Disconnection& rejection
12 Impaired autonomous & performance
13 Impaired limits
14 Other-directedness
15 Over vigilance /inhibition
16 Abandonment/instability

17 Mistrust/abuse
18 Emotional deprivation
19 Defectiveness & shame
20 Social isolation/alienation
21 Dependence/incompetence
22 Vulnerability to harm or illness
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ديگر  حوزۀ  می باشد.  شکست24  و  گرفتار23  نيافته/  تحول  خود 
پذيرش  و  ايثار  اطاعت25،  طرحواره های  شامل  جهت مندی 
به يک  پرسشنامه مربوط  اين  پنج سؤال  جويی26 می باشد. هر 
طرحواره و برای به دست آوردن نمرۀ طرحواره ها، ميانگين نمره 
در هر پنج سؤال محاسبه می گردد. در هر کدام از طرحواره ها 
که فرد نمرۀ بيشتری کسب کند، آن طرحواره به عنوان طرحوارۀ 
غالب وی در نظر گرفته می شود. اولين پژوهش جامع در مورد 
ويژگی های روان سنجی اين طرحواره را اسميت، جونز و يانگوتلچ 
انجام دادند. ضريب آلفای کرونباخ در جمعيت غير بالينی برای 
خرده مقياس های اين پرسشنامه بين 0/5 تا 0/82 به دست آمد. 
همچنين اين پژوهشگران نشان دادند، پرسشنامۀ طرحوارۀ يانگ 
با مقياس پريشانی روان شناختی و اختالل شخصيت همبستگی 
بااليی دارد، بنابراين از روايی مطلوبی برخوردار است )32(. اين 
پرسشنامه را در ايران، آهی ترجمه و آمادۀ اجرا نموده و همسانی 
درونی آن را برحسب آلفای کرونباخ در گروه مؤنث 0/97 و در 

گروه مذکر 0/98 گزارش کرده است )32(.
اين  اسپیلبرگر:  اضطراب  سنجش  استاندارد  پرسشنامۀ 
پرسشنامه شامل 40 سؤال می باشد که 20 سؤال آن مربوط به 
اضطراب پنهان و 20 سؤال ديگر آن مربوط به اضطراب آشکار 
است. نمره بندی اين مقياس شامل امتيازی بين 0 تا 3 که امتياز 
نشان دهندۀ  امتياز 0  و  اضطراب  ميزان  باالترين  نشان دهندۀ   3
برای هر مقياس  نمرات  پايين ترين ميزان اضطراب است. دامنۀ 
بين 0 تا 60 در نظر گرفته شده است، به گونه ای که امتياز 0 تا 
20 نشانۀ اضطراب خفيف، امتياز 21 تا 40 اضطراب متوسط و 
امتياز 41 تا 60 اضطراب شديد است. پايايی اين پرسشنامه بر 
اساس مطالعات انجام شده در ايران با ضريب آلفای کرونباخ 0/84 
و روايی محتوايی آن مورد تأييد قرارگرفته است. اين پرسشنامه از 
هماهنگي دروني بااليي برخوردار است، ميانگين ضرايب پايـايي 

در گروه های مختلف 90% گزارش شده است )33(.
يک  هیجان:  شناختی  تنظیم  راهبردهای  پرسشنامۀ 
و کرايج28  توسط گارنفسکی27  پرسشنامۀ خودسنجی است که 
طراحی شده است )34(. نسخۀ اصلی اين پرسشنامه شامل 9 
راهبردهای  پرسشنامه  اين  است.  ماده   36 دارای  و  زيرمقياس 
و  ذهنی31  نشخوار  ديگران30،  سرزنش  خود29،  سرزنش 
فاجعه آميز پنداری32 را به عنوان راهبردهای منفی تنظيم هيجان 
توجه  برنامه ريزی34،  بر  مجدد  توجه  پذيرش33،  راهبردهای  و 
مجدد مثبت35، باز ارزيابی مثبت36 را به عنوان راهبردهای مثبت 
تنظيم هيجان ارزيابی می کند. پاسخ های اين پرسشنامه در يک 
پيوستار 5 درجه ای )هميشه، اغلب اوقات، معموالً، گاهی، هرگز( 
جمع آوری می شود. پيوسته گر و حيدری در سال 1385، ضريب 
آلفای کرونباخ را برای راهبردهای تنظيم مثبت هيجان 0/91، 
راهبردهای تنظيم منفی هيجان 0/87 و کل پرسشنامه 0/93 

گزارش کردند. در مطالعۀ امين آبادی، ضرايب پايايی برای خرده 
پرسشنامه  برای کل  و  و 0/64  مقياس ها؛ 0/77، 0/70، 0/76 
از طريق  پرسشنامه  مالکی  روايی   .)35( گرديد  گزارش   0/70
با سياهۀ افسردگی بک( مورد  روايی همزمان )اجرای همزمان 
مقياس ها  خرده  بين  خوبی  درونی  روابط  و  قرارگرفته  بررسی 

ديده شد )36(.
تجزيه و تحلیل داده ها

با توجه به اين که مطالعه از نوع علّی -مقايسه ای است، داده ها 
است.  شده  داده  نمايش  معيار  انحراف   ± ميانگين  صورت  به 
و   16 نسخۀ   SPSS نرم افزار  از  داده ها،  تحليل  و  تجزيه  جهت 
آزمون تی مستقل استفاده شد و سطح معنی داری P>0/05 در 

نظر گرفته شد.
يافته ها

در اين پژوهش 60 نوجوان مورد بررسي قرار گرفتند که همگي 
مذکر بودند. به اين دليل که تنها پسران بزهکار در کانون اصالح 
و تربيت شهر مشهد نگهداری می شدند، دسترسی به دختران 
بزهکار به آسانی امکان پذير نبود. مشخصه های آمـاري شـامل 
ميانگين و انحـراف معيار آزمودنی های دو گروه برحسب سنجش 
طرحواره های ناکارآمد اوليه، اضطراب پنهان و تنظيم شناختی 
مثبت و منفی با استفاده از آزمون تی مستقل برای تفاوت بين 

گروهی ارائه شده است.
طرحواره های  متغيرهای  بررسی  در  اول:  فرضیۀ  آزمون 
ناکارآمد اوليه بين گروه بزهکار و عادی، طرحواره های رها شدگی 
 ،P>0/01م( اجتماعی/بيگانگی  انزوای   ،)T=2/973م  ،P>0/01م(
بازداری هيجانی )0/01م<T=2/969 ،P(، محروميت   ،)T=2/83
هيجانی )0/01م<T=49/894 ،2/785 ،P(، آسيب پذيری نسبت 
نايافته  تحول  خود   ،)T=4/410  ،P>0/01م( بيماری  و  ضرر  به 
)0/01م<T=3/659 ،P(، اطاعت )0/01م<T=4/087 ،P(، نقص و 
 ،P>بی اعتمادی/بدرفتاری )0/01م  ،)T=5/756 ،P>شرم )0/01م
T=2/990( و شکست )0/01م<T=58 ،3/455 ،P( معنی دار بود 

)نمودار 1(.
آزمون فرضیۀ دوم: ميزان اضطراب پنهان در دو گروه بزهکار و 
عادی به ترتيب 9/18 ± 49/89 و 7/98 ± 40/49 بود. بر اساس 
نتايج حاصل از اجرای آزمون تی مستقل، بين اضطراب پنهان در 
دو گروه  نوجوانان بزهکار و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد 
)0/01م<T=4/021 ،P(. در نتيجه فرضيۀ صفر پژوهش داللت بر 

عدم تفاوت معنی داری بين دو گروه دارد.
آزمون فرضیۀ سوم: در بررسی متغيرهای راهبردهای تنظيم 
شناختی هيجانی بين گروه بزهکار و عادی، تمرکز مثبت مجرد 
 )T=5/538 ،P>(، سرزنش خود )0/01مT=-8/655 ،P>0/01م(

23 Enmeshment & undeveloped
24 Failure
25 Subjuation
26 Selfsacrifice
27 Garnefski
28 Kraaij
29 Self-blame

30 Blaming others
31 Obsessive rumination
32 Catastrophicing
33 Acceptance
34 Refocus on planning
35 Positive refocusing
36 Positive appraisal
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بود.  معنی دار   )T=3/388  ،P>0/01م( کردن  آميز  فاجعه  و 
ديگران  سرزنش   ،)P=0/552( وسيع تر  مثبت/ديدگاه  ارزيابی 
 )P=0/068( پذيرش  و   )P=920( فکری  نشخوار   ،)P=0/345(

تفاوت معنی داری وجود ندارد )نمودار 2(.
بحث و نتیجه گیری

ناکارآمد  طرحواره های  مقايسۀ  بررسی  پژوهش  انجام  از  هدف 
نوجوانان  در  هيجان  شناختی  تنظيم  و  پنهان  اضطراب  اوليه، 

بهنجار و بزهکار شهر مشهد بوده است.

اوليۀ  ناکارآمد  طرحواره های  بزهکار،  نوجوانان  اول:  فرضیۀ 
به  نتايج  اساس  بر  دارند.  بهنجار  نوجوانان  به  نسبت  بيشتری 
بيشتری  اوليۀ  ناکارآمد  بزهکار طرحواره های  افراد  آمده،  دست 
يافته های  با  نتيجه  اين  که  دارند  بهنجار  نوجوانان  به  نسبت 
)در  و همکاران  کاملی  )در سال 1391(،  و همکاران  منتظری 
سال 1390(، مانسی37 )در سال 2007(، آندرسون و استارت38 
و   )2014 سال  )در  نوبره39  و  کاروالهو   ،)2012 سال  )در 
ولبورن40 و همکاران )در سال 2005( همسو است. قادی پاشا 
طرحواره های زمينۀ  بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در  همکاران  و 

ــا ســطح  ــا عــادي ب ــان بزهــکار ب ــان بزهــکار و عــادی. ** نشــان دهندۀ اختــالف معنــی دار بيــن دو گــروه نوجوان نمــودار 1- ميانگيــن طرحواره هــای ناکارآمــد اوليــه نوجوان
0/01م<P مي باشــد.

نمــودار 2- ميانگيــن راهبردهــای تنظيــم شــناختی هيجانــی نوجوانــان بزهــکار و عــادی. ** نشــان دهندۀ اختــالف معنــی دار بيــن دو گــروه نوجوانــان 
ــا ســطح 0/01م<P مي باشــد. ــا عــادي ب بزهــکار ب

37 Mansi
38 Anderson & Start

39 Carvalho & Nobre
40 Velborn
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41 Ugurlu
42 Raj & Samuel
43 Jencks

44 Wan
45 Pihet

نقش طرحواره های  تأثير  بزرگسال،  اوليه در مجرمين  ناکارآمد 
رفتارهای  ارتکاب  به  مجرمين  گرايش  در  را  اوليه  ناکارآمد 
و  است  همسو  پژوهش  اين  نتيجۀ  با  که  دادند  نشان  مجرمانه 

همخوانی دارد و آن را تأييد می کند.
و  يانگ  آنچه  با  فرضيه  اين  به  پاسخگويی  در  پژوهش  نتيجۀ 
ابراز  درمانی  طرحوارۀ  ديدگاه  مبانی  خصوص  در  همکاران 
"طرحوارهها  يانگ  ديدگاه  از   .)37( دارد  همخوانی  داشتند، 
باورهاي عميق و مستحکم فرد در مورد خود و جهان پيرامون 
آن ها  هستند".  زندگی  نخستين  سال های  آموزههاي  حاصل  و 
باورهای ثابت و درازمدتي هستند که در دوران کودکي به وجود 
زيادي  حد  تا  و  مييابند  راه  بزرگسالي  زندگي  به  و  ميآيند 
ناکارآمد هستند. يانگ معتقد است، افـرادي کـه طرحواره های 
رفتارهای ضداجتماعی  احتمال دارد دچار  کارآمد دارند، کمتر 
تجربـه  را  بيشـتري  مثبت  هيجان های  افراد  اين  زيرا  شـوند، 
مـيگيرنـد،  قـرار  مشکالت  مقابل  در  که  زماني  و  مـيکننـد 
طرحواره های  دارند.  فشارها  با  مقابله  براي  بهتـري  توانـايی 
وابستگی  و  اطاعت  سرسختانه،  معيارهای  اجتماعی،  انزوای 

می توانند جامعه ستيزی را پيش بينی کنند )38(.
فرضیۀ دوم: نوجوانان بزهکار نسبت به نوجوانان بهنجار اضطراب 
پنهان بيشتری را تجربه می کنند. يافته های اين پژوهش، فرضيه 
گروه  بين  پژوهش  اين  يافته های  اساس  بر  نمی کند.  تأييد  را 
بهنجار و بزهکار در زمينۀ اضطراب پنهان تفاوت معنی دار وجود 
دارد که اين معنی داری مربوط به نوجوانان عادی است. نوجوانان 
بزهکار  نوجوانان  به  نسبت  را  بيشتری  پنهان  اضطراب  عادی 
تجربه می کنند و با پژوهش های اکبرزاده و افراسيابی )در سال 
1388(، اورگو41 و همکاران )در سال 2014( و راج و ساموئل42 
و  استرس  بزهکار  نوجوانان  دادند  نشان  که   )2014 سال  )در 
اضطراب بااليی را تجربه می کنند، همسو نيست و آن را تأييد 
عنوان  با   )2012 سال  )در  جنگس43  پژوهش  با  اما  نمی کند؛ 
بررسی رابطۀ بين آسيب، افسردگی، اضطراب و بزهکاری پسران 

نوجوان همسو است.
اضطراب  ميزان  در  فرد  اجتماعی  و  خانوادگی، محيطی  عوامل 
نوجوانان نقش مهمی دارد. محتوای اضطراب نوجوانان با شرايط 
که  -اجتماعی  محيطی  شرايط  دارد.  مطابقت  آن ها  زندگی 
نوجوانان در آن رشد می کنند در شدت اضطراب آن ها بی تأثير 

نيست )39(.
در نظريه های روان شناختی، رفتارهای بزهکارانه مکانيزم دفاعی 
يا راهبردهايی مقابله ای هستند که برای سرکوبی احساس شک، 
شرم، اضطراب و ترس از نرسيدن به اهداف مورد انتظار به کار 
بودن  پايين  دليل  گفت  بتوان  شايد  رو  اين  از   .)22( می روند 
اضطراب پنهان در نوجوانان بزهکار، بروز آن به صورت پرخاشگری 
و رفتارهای بزهکارانه است که در نوجوانان بهنجار به دليل رعايت 

هنجارهای محيطی، بازداری و سرکوب می شود.
هيجان  شناختی  تنظيم  در  بزهکار  نوجوانان  سوم:  فرضیۀ 

براساس  می کنند.  عمل  ضعيف تر  بهنجار  نوجوانان  به  نسبت 
در  بهنجار  گروه  و  بزهکار  افرادگروه  بين  آمده  دست  به  نتايج 
زمينۀ تنظيم شناختی مثبت هيجان، تفاوت معنی دار وجود دارد 
و هيجان شناختی مثبت در نوجوانان بهنجار بيشتر از نوجوانان 
بزهکار است. اين فرضيه تأييد می شود، اما در تنظيم شناختی 
بزهکار  و  بهنجار  گروه  دو  بين  معنی دار  تفاوت  هيجان  منفی 
وجود ندارد که با پژوهش وان44 )در سال 2012( و پيچيت45 و 

همکاران )در سال 2012( همسو است.
تنظيم شناختی هيجان ها شامل مديريت هيجان های منفـي و 
مثبت براي مقابله بـا موقعيت ها و شـرايط است و دربرگيرندۀ 
نوعي بازداري در بروز منفعالنۀ هيجان ها است )40(. مطالعات 
شرايط،  با  مثبت  سازگاری  توانايی  بررسی  در  داده اند  نشان 
و  تعارض ها  با  مواجهه  در  هيجان ها  مثبت  تنظيم  در  توانايی 
فرهنگ ها  اغلب  ميان  در  سازگاری  عامل  مهم ترين  فشارها، 
به  موقعيت ها  از  نادرست  شناختی  ارزيابی  نتيجۀ   .)41( است 
بی منطق  اعتقادات  يا  اشتباه  برداشت  اطالعات،  کمبود  دليل 
ناکارآمد  شناختی  راهبردهای  فرد  می شود  موجب  نادرست،  و 
و  انتخاب  برگزيند.  تنيدگی زا  موقعيت  با  شدن  روبرو  برای  را 
استفاده از راهبردهای مقابلۀ ناکارآمد در ابعاد شناختی، هيجانی 
بلکه  نمی کند،  کمک  موجود  مسائل  حل  به  نه تنها  رفتاری  و 
بزهکاری  که  می کند  افراد  زندگی  وارد  را  بيشتری  مشکالت 

می تواند يکی از اين مسائل در نوجوانی باشد.
با مهيا نمودن شرايط مناسب برای پذيرش نيازها، احساس ها و افکار 
افراد در شرايط ناگوار و استرس زا، زمينه برای استفاده از راهبردهای 
به  عبارت  ديگر  فراهم می گردد؛  تنظيم هيجان  شناختی مثبت 
اگر محيط زندگی کارآمد باشد، باعث توسعۀ راهبردهای تنظيم 
شناختی مثبت هيجان در افراد می گردد و به  واسطۀ اين اتفاق )به  
کارگيری راهبردهای مثبت در تنظيم شناختی هيجان(، شرايط 
برای مقابلۀ مناسب با شرايط نامناسب در افراد ايجاد می شود. در 
واقع در اين شرايط هم محيط و هم  پتانسيل های فردی مناسب 
)تنظيم شناختی مثبت هيجان( موجب بهبود وضعيت سالمت 

روان شناختی در افراد می گردد )42(.
سؤال پژوهش: آيا بين طرحواره های ناکارآمد اوليه، اضطراب 
پنهان و تنظيم شناختی هيجان در نوجوانان بهنجار و نوجوان 
می دهد  نشان  پژوهش  اين  نتايج  دارد؟  وجود  تفاوت  بزهکار 
تنظيم  و  پنهان  اضطراب  اوليه،  ناکارآمد  بين طرحواره های  که 
بزهکار  نوجوان  و  بهنجار  نوجوانان  در  هيجان  مثبت  شناختی 

تفاوت وجود دارد.
عوامل متعددی در بروز بزهکاری دخيل هستند، بعضی مرتبط 
با  مرتبط  ديگر  برخي  و  جامعه  با  مرتبط  برخي  خانواده،  با 
برای  را  عامل  يک  تنها  نمی توان  است.  شخصيتی  ويژگی های 
بـه  که  مهم  سازه های  جمله  از  کرد.  عنوان  بزهکاری  علت 
اوليه  ناکارآمد  می پردازد، طرحواره های  بزهکاری  علل  بررسـي 
اسـت. طرحـوارههـاي ناکارآمد اوليه، الگوهـــاي هيجـــاني و 

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
sh

ef
a.

3.
4.

31
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             7 / 10

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.shefa.3.4.31
http://shefayekhatam.ir/article-1-737-en.html


38

مقــاله پـــــژوهشي

3939 3838

دوره سوم، شماره چهارم، پاييز 1394

شـــناختي خـــود آسيب رسان در فرد هستند که در ابتداي رشد 
و تحول در ذهن شکل گرفته و در مسير زندگي تکرار مي شوند. 
طرحواره های ناکارآمد اوليه به علـت ارضاء نشدن نيازهاي هيجـاني 

اساسـي دوران کـودکي به وجود می آيند )31(.
طرحواره های ناکارآمد کودکی باعث آسيب پذيری فرد در جامعه 
قرار  خود  تأثير  تحت  را  فرد  زندگی،  دوران  تمام  در  و  می گردد 

می دهد )11(.
تداوم  در  کــه  شــناختي  عوامــل  از  نوعي  ديگر  سوی  از 
اضطراب نقش دارند، طرحوارهها هستند )14(. اضطراب کمتر 
نوجـوانان بزهکار را می توان دليل برخـي از عوامـل احتـمالي 
منتقد،  تخيلي  تماشاگران  به  نسبت  کمتر  دل مشغولی  مانند: 
بی نيازی در پاسخگويی به چرايی انجام عملکردها و نبودن فشار 

در داشتن فعاليت های مناسب دانست )43(. 
بايد در نظر داشت گاهی اضطراب، خود را به صورت پرخاشگری و 
رفتارهای بزهکارانه نمايان می کند که در نوجوانان بزهکار سطح 
به نوجوانان بهنجار ديده می شود  از پرخاشگری نسبت  باالتری 
)44(. پژوهش ها نشان دادند بين ميزان ناتوانی در مديريت هيجان 
با اضطراب و پرخاشگری مجرمان ارتباط وجود دارد )46 ،45(. 
بر دنيای درون و برون به عنوان شاخص  ميزان احساس کنترل 

سالمت روان، وابسته به عوامل متعددی می باشد )29(.

به  طور کلی و با توجه به پژوهش های انجام شده عوامل مؤثر در 
ايجاد زمينۀ بزهکاری را می توان به دو دستۀ کلی عوامل محيطی 
و عوامل فردی تقسيم نمود. منظور از عوامل محيطی شرايط و 
امکانات رفاهی فردی اعم از شرايط خانوادگی، تهديدهای اجتماعی 
گروه همساالن، امکانات رفاهی و بهداشتی است و منظور از عوامل 
توانايی  از  اعم  فردی  مهارت های  و  توانايی ها  ويژگی ها،  فردی؛ 
شناختی،  تنظيمی  خود  مهارت های  استعداد،  و  هوش  جسمی، 
راهبردهای تنظيم شناختی هيجان و مهارت های مقابله ای می باشد. 

سامانی و صادقی در سال 1389 خانواده را مهم ترين عامل مؤثر 
عامل  مؤثرترين  را  هيجان  شناختی  تنظيم  مهارت  و  محيطی 
نوجوانی  دوران  در  به ويژه  و شخصيت  روان  در سالمت  فردی 
به شمار آوردند. با توجه به نتايج پژوهش و اهميت ويژۀ دورۀ 
را  نوجوانان  بزهکاری  از  پيشگيری  است جامعه،  بهتر  نوجوانی 
از برنامه های اصلی خود قرار دهد و در اين راه سرمايه گذاری 
نمايد. مسئولين می توانند با باال بردن سطح آگاهی در خانواده ها 
و نوجوانان از بروز پديدۀ بزهکاری تا حد زيادی پيشگيری کنند 
و نه تنها از هدر رفت اين نيروی آينده ساز جلوگيری نمايد بلکه 

باعث شکوفايی اين افراد و در نهايت رشد جامعه شود.
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