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چکیده
زمینــه و هــدف :نوجوانــي دور ه گــذر از كودكــي بــه بزرگســالي ،همــراه بــا تغييــرات اجتماعــي ،روانشــناختي ،رفتــاري و
فيزيكــي اســت .ايــن تغييــرات بــه همــراه زمينههــاي فرهنگــي ،اجتماعــي و خانوادگــي نوجوانــان ميتوانــد منجــر بــه بــروز
مشــكالت اجتماعــي از جملــه انحرافــات اجتماعــي (مثــل بزهــكاري و پرخاشــگری) شــود .هــدف مطالعــه حاضــر ،پیشبینــی
پرخاشــگری نوجوانــان بزهــکار براســاس راهبردهــای حــل مســئله و مهارتهــای ارتباطــی بــود.
روش و مــواد :ایــن مطالعــه بــا روش توصیفی-همبســتگی انجــام شــد .جامعــه آمــاری مطالعــه حاضــر شــامل تمامــی
نوجوانــان پســر بزهــکار مرکــز اصــاح تربیــت و نیــروی انتظامــی شــهر اردبیــل در ســال  1394-95بودنــد .بــا اســتفاده از روش
نمونهگیــری دردســترس ،تعــداد  100نوجــوان پســر بزهــکار بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند .ابزارهــای مــورد اســتفاده شــامل
پرسشــنام ه پرخاشــگری  ،Buss & Perryپرسشــنامه مهارتهــای ارتباطــی  Queendomو پرسشــنامه ســبکهای حــل مســئله
 Cassidy & Longبودنــد .دادههــا بــا کمــک ضریــب همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون بــا اســتفاده از نرمافــزار
 SPSS-19مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد کــه بیــن راهبردهــای حــل مســئل ه غیرانطباقــی (درماندگــی ،مهارگــری ،ســبک حــل مســئله
اجتنــاب) بــا پرخاشــگری نوجوانــان بزهــکار رابطـ ه مثبــت معنــادار و بیــن راهبردهــای حــل مســئل ه انطباقــی (اعتمــاد ،خالقیت،
گرایــش) و مهارتهــای ارتباطــی بــا پرخاشــگری نوجوانــان بزهــکار رابط ـ ه منفــی معنــادار وجــود دارد ( .)P>0/01همچنیــن،
نتایــج تحلیــل رگرســیون آشــکار کــرد کــه تقریبــاً  0/55درصــد از کل واریانــس پرخاشــگری نوجوانــان بزهــکار براســاس
راهبردهــای حــل مســئل ه غیرانطباقــی ،راهبردهــای حــل مســئلهی انطباقــی و مهــارت ارتباطــی قابــل پیشبینــی اســت
(.)P>0/01
نتیجهگیــری :نتایــج مطالعــه حاکــی از آن اســت کــه راهبردهــای حــل مســئله و مهــارت هــای ارتباطــی میتوانند پرخاشــگری
نوجوانــان بزهــکار را پیشبینــی کننــد .نتایــج مطالعــه حاضــر میتوانــد بــه روانشناســان زندانهــا و کانــون اصــاح و تربیــت
کمــک کنــد تــا هرچــه بیشــتر بــه نقــش راهبردهــای حــل مســئله و مهارتهــای ارتباطــی در کاهــش پرخاشــگری نوجوانــان
بزهــکار پــی بــرده و بتواننــد مداخلههــای مناســبی را بــا در نظرگرفتــن ایــن متغیرهــا در مــورد پرخاشــگری نوجوانــان بزهــکار
اجــرا کننــد.
واژگان کلیدی :پرخاشگری ،راهبردهای حل مسئله ،مهارت ارتباطی ،نوجوانان بزهکار
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مقدمه
دور ه نوجوانــی معمــوالً از  11ســالگی شــروع میشــود و
از دورانهــای بســیار بحرانــی زندگــی فــرد اســت کــه ورود
بــه ایــن دوره از زندگــی ،فــرد را بــا مشــکالت فراوانــی
دســت بــه گریبــان میســازد ،کــه یکــی از مهمتریــن
آنهــا ،انجــام اعمــال مجرمانــه و بزهــکاری میباشــد.
بزهــكاري بــه عنــوان پديــدهاي قانونــي تعريــف ميشــود
و رفتارهــاي بزهكارانــه بــه مجوعــهای از رفتارهــا اشــاره
دارد كــه برخــاف قوانيــن وضــع شــده و هنجارهــا اســت
و بــه جامعــه و ديگــران آســيب ميرســاند ( .)1بزهــکاری
کــودکان و نوجوانــان بــه عنــوان یــک اختــال رفتــاری
و اجتماعــی ،از دیربــاز در جوامــع مختلــف مــورد توجــه
صاحبنظــران علــوم اجتماعــی ،روانشناســی و متخصصیــن
تعلیــم و تربیــت بــوده اســت و جامعهشناســان ایــن
پدیــده را بــه عنــوان یــک مســئل ه اجتماعــی (کــه نظــم
جامعــه را تهدیــد میکنــد) پذیرفتهانــد .بزهــکاری واژه
وســیعی اســت کــه طیفــی از رفتارهایــی را مشــخص
میکنــد کــه از درگیــری در جرمهــای اجتماعــی شــروع
میشــوند (مثــل فــرار کــردن ،نقــص مقــررات حکومــت
نظامــی ،فــرار از مدرســه و مصــرف الــکل) و تــا کارهــای
وحشــیانه و جنایــی ادامــه دارنــد (مثــل مصــرف یــا توزیــع
مــواد غیرقانونــی ،تخریــب و ورود غیرقانونــی بــه حریــم
دیگــران ،دزدی و تجــاوز) .مجرمــان نوجــوان چالشهــای
متنوعــی را تجربــه میکننــد ،مثــل ســوء مصــرف مــواد،
ناتوانیهــای یادگیــری و یــا مشــکالت روانــی ،خشــونت
خانــواده ،قربانــی شــدن و عضویــت در گروههــا و
دســتههای جنایتگــران (.)2
گــروه تحقیــق  Schwartzطــی یــک تحقیــق طولــی در
آمریــکا بــا بررســی  5305نوجــوان بیــان کردنــد میــزان
قابــل توجهــی از رفتارهــای خطرنــاک نظیــر بزهــکاری،
مصــرف الــکل و رابطـ ه جنســی آســیبپذیر در طــول دوره
نوجوانــی آغــاز میشــود .اگرچــه شــمار زیــادی از جوانــان،
دور ه نوجوانــی را بــا موفقیــت و بــدون مواجــه شــدن بــا
مشــکالت مهــم طــی میکننــد ،ولــی مابقــی آنهــا ،بــا وارد
شــدن بــه دهـه د ّوم زندگــی ،بــا افزایــش خطــر بزهــکاری
و رفتــار مخاطرهآمیــز منجملــه پرخاشــگری بــرای
ســامتی مواجــه میشــوند (.)3
یکــی از پیامدهایــی کــه بزهــکاری میتوانــد بــا خــود
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بــه همــراه داشــته باشــد ،پرخاشــگری نســبت اطرافیــان
میباشــد .نظــر بــه اینکــه نوجوانــی دوره عبــور از کودکــی
بــه بزرگســالی و تحــول در عواطــف و احساســات اســت .بــه
طــوری که اســترس ،اضطراب ،افســردگی و پرخاشــگری در
نوجوانــان دیــده میشــود ( .)4پرخاشــگری مفهــوم بســیار
پیچیــدهای اســت کــه از یــک ســو تحــت تأثیــر عوامــل
موقعیتــی و روانشــناختی و از ســوی دیگــر تحــت تأثیــر
عوامــل ژنتیکــی میباشــد ( .)5روانشناســان اجتماعــی
عمــل پرخاشــگری را رفتــار آگاهانــهای میداننــد کــه
هدفــش اعمــال درد و رنــج جســمانی یــا روانــی میباشــد
( .)6گروهــی از متخصصیــن ســامت روانــی در آمریــکا بــا
مطالع ـه  541نوجــوان  13تــا  18ســاله مجــرم دریافتنــد
کــه میــزان مشــکالت درونیســازی ازجملــه افســردگی و
شــکایات جســمانی و مشــکالت بیرونیســازی ازجملــه
پرخاشــگری و بزهــکاری در ایــن نوجوانــان دو برابــر
ســایر نوجوانــان اســت ( .)7پرخاشــگری نوجوانــان بزهــکار
تحــت تأثیــر عوامــل مختلــف فــردی و اجتماعــی از قبیــل
راهبردهــای حــل مســئله و مهارتهــای ارتباطــی قــرار
دارد.
راهبردهــای حــل مســئلهیــک راهبــرد مقابل ـهای مهمــی
اســت کــه میتوانــد فــرد را قــادر ســازد ،موقعیتهــای
مشــکل آفریــن روزمــره و تأثیــر هیجانــی آنهــا را بــه خوبی
کنتــرل کنــد و از ایــن طریــق تنیدگــی روانشــناختی را
کاهــش دهــد ،بــه حداقــل رســاند و یــا پیشــگیری نمایــد.
اگــر ایــن الگــو صحیــح باشــد ،پــس توانایــی حــل مســئله
بهطــور معنــیداری بــا میــزان تنیدگــی روانشــناختی
ارتبــاط دارد .بدیــن صــورت کــه میــزان توانایــی حــل
مســئله بــاال ،پیشبینــی کننــدهی ســطح پرخاشــگری
پاییــن و در نتیجــه میزان ســامت بــاال اســت ( .)8صدوقی
و همــکاران در مطالعــه ای بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه از
میــان ویژگیهــای شــخصیتی ،برونگرایــی بــه جــزء بــا
پرخاشــگری جســمانی بــا انــواع پرخاشــگری رابطــه منفــی
معنــادار ،توافقپذیــری و بــا وجــدان بــودن بــا انــواع
پرخاشــگری رابطــه منفــی معنــادار و انعطافپذیــری فقــط
بــا خصومــت ،رابطــه منفــی معنــادار دارد و روانرنجــور
خویــی بــا انــواع پرخاشــگری رابطــه مثبــت معنــادار دارد.
از میــان ســبکهای حــل مســئله ،درماندگــی و مهارگــری
بــا همــه انــواع پرخاشــگری رابطــه مثبــت معنــادار و
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ســبک خالقانــه و اعتمــاد بــا انــواع پرخاشــگری رابطــه
منفــی معنــادار دارد و ســبک گرایــش فقــط بــا خصومــت
و نمــره کل رابطــه منفــی معنــادار دارد و ســبک اجتنــاب
بــا هیــچ یــک از انــواع پرخاشــگری رابطــه معنــادار
نداشــت ( Bell & Zunlla .)9در مطالعــه ای تحــت
عنــوان "شــیوههای حــل مســئله در کاهــش رفتارهــای
پرخاشــگرانه" بــه ایــن نتیجــه رســیدند ایــن شــیوهها در
کاهــش رفتــار پرخاشــگرانه موفــق بــوده اســت .پــس از
وی پژوهشــگران از ایــن شــیوه بــرای درمــان اختــاالت
رفتــاری کــودکان و نوجوانــان اســتفاده کردنــد کــه نتایــج
اکثــر آنهــا موفقیتآمیــز بــوده اســت (.)10
یکــی دیگــر از عوامــل مؤثــر بــر پرخاشــگری نوجــوان
بزهــکار بهبــود مهارتهــای ارتباطــی بیــن نوجوانــان
میباشـ�د .پرخاشــگری و رفتــار پرخاشــگرانه آثــار
نامطلوبــی بــر حالــت درونــی افــراد و بــه پیــرو آن بــر
روابــط بینفــردی میگــذارد ،از طرفــی توانایــی در برقــرار
کــردن مهارتهــای ارتباطــی مؤثــر بــا دیگــران ،باعــث
رشــد مطلــوب و شــکوفایی شــخصیت میشــود (.)11
بهبــود مهارتهــای ارتباطــی در افــراد توانمندیهــای
روانــی و اجتماعــی را در آنــان ایجــاد میکنــد کــه در
بهبــود خشــم و کاهــش آن مؤثــر اســت .بررسـیها نشــان
داده خشــم مهــار نشــده ،ارتباطــات بینفــردی را بــا خطــر
جــدی روبــهرو میســازد و میتوانــد افــراد را از کارکــرد
بهینــه بــاز دارد.
 Kadish, Glasser & Ginterنقــض در مهــارت اجتماعــی
و ارتباطــی را عامــل پرخاشــگری و بزهــکاری نوجوانــان
میداننــد ( .)12کســب ایــن مهارتهــا مســتقیماً در
کاهــش تعامــات مشــکلزا بــا دیگــران مؤثــر اســت.
آنهــا در مطالعــه خــود بــا آمــوزش مهارتهایــی مثــل
ارتبــاط مؤثــر ،همدلــی ،مســئولیتپذیری و تعامــات
بیــن فــردی توانســتند کفایــت اجتماعــی نوجوانــان را در
حــد زیــاد افزایــش دهنــد و درنهایــت ،میــزان پرخاشــگری
در آنهــا کاســته شــد Martin-Storey .و همــکاران
معتقدنــد کودکانــی کــه از مهارتهــای ارتباطــی کمتــری
برخوردارنــد ،گرایــش بــه خشــم و پرخاشــگری دارنــد
( Kim .)13و همــکاران نیــز عنــوان میکننــد کــه بیشــتر
نوجوانــان بــه دلیــل کمبــود مهارتهــای ارتباطــی مؤثــر،
احساســات خشــم خــود را بهصــورت پرخاشــگری بــروز
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میدهنــد ( .)14بنابرای��ن میت��وان گفـ�ت مهارتهــای
ارتباطــی ،شــامل تواناییهایــی خاصــی اســت کــه
عملکــرد مناســب فــرد را در موقعیتهــای اجتماعــی
ممک��ن میس��ازد.
بــا توجــه بــه مطالــب پیــش گفتــه و بــا در نظــر گرفتــن
اینکــه تاکنــون مطالعــه ای بهطــور همزمــان رابط ـ ه بیــن
راهبردهــای حــل مســئله و مهارتهــای ارتباطــی را بــا
پرخاشــگری در نوجوانــان بزهــکار مــورد مطالعــه قــرار
نــداده اســت ،لــذا مطالعــه حاضــر بــا مطالعــه همزمــان
ایــن متغیرهــا ،ضمــن مشــخص کــردن ترکیــب خطــی
ایــن متغیرهــا ،میتوانــد در تعمیــم نتایــج قبلــی و یــا
بــه چالــش کشــیدن آنهــا مؤثــر واقــع گــردد .همچنیــن،
مطالعــه حاضــر میتوانــد ایــن بســتر را فراهــم ســازد کــه
بــا شــناخت بهتــر نســبت بــه راهبردهــای حــل مســئله
و مهارتهــای ارتباطــی نوجوانــان بزهــکار ،نســبت بــه
بهبــود و آمــوزش ایــن مســائل اقــدام نمــوده و در نهایــت
موجــب کاهــش پرخاشــگری نوجوانــان شــود .بنابرایــن،
ه��دف مطالع��ه حاضـ�ر پیشبینــی پرخاشــگری نوجوانــان
بزهــکار براســاس راهبردهــای حــل مســئله و مهارتهــای
ارتباط��ی بــود.
روش و مواد
مطالعــه حاضــر از لحــاظ هــدف کاربــردی بــوده و از
نظــر روش توصیفــی از نــوع همبســتگی بــود .جامعــه
آمــاری مطالعــه حاضــر را تمامــی نوجوانــان پســر بزهــکار
ارجــاع داده شــده بــه مرکــز اصــاح و تربیــت و نیــروی
انتظامــی شــهر اردبیــل در ســال  1394-95تشــکیل
میدادنــد کــه تعــداد آنهــا  128نفــر بــود و براســاس
جــدول مــورگان نمون ـهی مطلــوب برابــر  95نفــر بــرآورد
شــد .ا ّمــا بخاطــر احتمــال افــت آزمودنیهــا ،بــا اســتفاده
از روش نمونهگیــری در دســترس ،تعــداد  110نوجــوان
پســر بزهــکار بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند کــه در
نهایــت بــا کنــار گذاشــتن پرسشــنامههایی کــه بــه دلیــل
مخــدوش بــودن جوابهــا ،قابــل اســتفاده نبودنــد100 ،
پرسشــنامه مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت .بــرای
تجزیــه و تحلیــل دادههــا از آمــار توصیفــی (گــزارش
فراوانــی ،میانگیــن و انحــراف معیــار) و آمــار اســتنباطی
(آزمونهــای آمــاری ضریــب همبســتگی پیرســون و
رگرســیون) بــه کمــک نرمافــزار  SPSS-19اســتفاده شــد.
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همچنیــن ،در اجــرای ایــن مطالعــه مالحظــات اخالقــی از
جملــه اخــذ رضایــت آگاهانــه و محرمانــه مانــدن پاسـخها
رعایــت گردیــد .بــرای جمــعآوری دادههــا از ابزارهــای
ذیــل اســتفاده گردیــد:
 .1پرسشــنامهی پرخاشــگري  :Buss & Perryایــن
پرسشــنام ه دارای  29ســؤال اســت کــه چهــار جنبــه
پرخاشــگري فيزيكــي ،كالمــي ،خشــم و خصومــت را
ميســنجد و ميــزان پرخاشــگري كلــي را نيــز اندازهگيــري
میکنــد .ايــن پرسشــنامه بــراي گروههــای ســني
نوجوانــان و جوانــان ســاخته شــده اســت .از  29ســؤال این
پرسشــنامه ،پنــج پرســش پرخاشــگري كالمــي کــه شــامل
ســواالت ( ،)27 ،21 ،14 ،6 ،4نــه پرســش پرخاشــگری
فيزيكــي کــه شــامل ســواالت (،16 ،13 ،11 ،8 ،5 ،2
 ،)29 ،25 ،22هفــت پرســش خشــم کــه شــامل ســواالت
( )28 ،23 ،19 ،18 ،12 ،9 ،1و هشــت پرســش خصومــت
کــه شــامل ســواالت ()26 ،24 ،20 ،17 ،15 ،10 ،7 ،3
را مــورد ســنجش قــرار میدهــد .محتــوای آن بــر روی
یــک طیــف لیکــرت پنجدرجــهای از کامــ ً
ا شــبیه مــن
اســت ( ،)5تــا حــدودی شــبیه مــن اســت ( ،)4نــه شــبیه
مــن اســت نــه نیســت ( ،)3تــا حــدودی شــبیه مــن
نیســت ( )2و بــه شــدت شــبیه مــن نیســت ( )1مشــخص
شــده اســت .کــه حداقــل نمــره برابــر  29و حداکثــر آن
برابــر  145میباشـ�د .دو عبــارت  9و  16بــه صــورت
معکــوس نمرهگــذاری میشوــند .پرسشــنامه پرخاشــگري
 Buss & Perryاز يــك منبــع  52ســؤالي اســتخراج
شــده اســت كــه بســياري از آنهــا از ســياه ه خصومــت
بــا اســتفاده از روش تحليــل مؤلفههــاي اصلــي و تحليــل
عاملــي تأییــدی برگزیــده شــدهاند .ایــن پرسشــنامه از
همســانی درونــی بســیار باالیــی برخــوردار اســت .پایایــی
ایــن آزمــون در بــاز آزمایــی مجــدد بیــن  0/72تــا 0/80
و همســانی درونــی چهــر عامــل آن را بــا نمــره کل بــرای
روایــی آن  0/89 0/72گــزارش شــده اســت (.)15
 .2پرسشــنامه مهارتهــای ارتباطــی :ایــن آزمــون کــه
توســط  Queendomبــرای ســنجش مهارتهــای ارتباطــی
بزرگســاالن ابــداع شــد دارای  34عب��ارت (گویــه) اســت
کــه مهارتهــای ارتباطــی را توصیــف میکنــد .بــرای
تکمیــل آن پاســخگو بایــد هــر گویــه را بخوانــد و ســپس
میــزان انطبــاق وضعیــت فعلــی خــود را بــا محتــوای آن
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بــر روی یــک طیــف لیکــرت پنجدرجـهای از (1هرگــز)2 ،
(بــه نــدرت)( 3 ،گـهگاه)( 4 ،اکثــر اوقــات) و ( 5همیشــه)
مشــخص کنند.ســواالت  6 ،4 ،2بــه صــورت معکــوس
نمرهگــذاری میشــوند.حاصل جمــع نمــرات هــر فــرد
درمجمــوع  34عبــارت نمــره کلــی او بــه دســت میدهــد
کــه مبیــن مهارتهــای ارتباطــی آزمودنــی اســت.دامنه
محتمــل بــرای هــر فــرد بیــن  34تــا  170خواهــد بــود.
چــاری و فــداکار بــرای بررســی روایــی ســازه آزمــون
مهارتهــای ارتباطــی و نیــز ســاختار عاملــی آن از روش
تحلیــل عاملــی اســتفاده کردنــد و در تحلیــل خــود پنــج
عامــل گــوش دادن ،توانایــی دریافــت و ارســال پیــام،
بینــش نســبت بــه فراینــد ارتبــاط ،تنظیــم عاطفــی و
ارتبــاط تــوأم بــا قاطعیــت را اســتخراج کردنــد .بعــاوه،
پایایــی ایــن پرسشــنامه بــا اســتفاده از روش همســانی
درونــی 0/69گزارششــده اســت کــه حاکــی از همســانی
پذیرفتنــی ایــن آزمــون اســت (.)16
 .3پرسشــنامه ســبک حــل مســئله ( :)PSSایــن
مقیــاس را  ،Cassidy & Longطــی دو مرحلــه ســاختهاند
و دارای  24ســؤال اســت کــه شــش عامــل را میســنجد
و هرکــدام از عوامــل دربرگیرنــده چهــار مــاده آزمــون
میباشــند .ایــن عوامــل عبارتانــد از درماندگــی در
حــل مســئله یــا جهتیابــی (بیانگــر بییــاوری فــرد
در موقعیتهــای مســئلهزا اســت) کــه شــامل ســواالت
 1تــا  ،4مهارگــری حــل مســئله یــا کنتــرل در حــل
مســئله (بعــد کنتــرل بیرونی-درونــی را در موقعیتهــای
مســئلهزا منعکــس میکنــد) کــه شــامل ســواالت  5تــا ،8
ســبک حــل مســئله خالقانــه (نشــاندهنده برنامهریــزی
و در نظــر گرفتــن راهحلهــای متنــوع برحســب موقعیــت
مســئلهزا اســت) کــه شــامل ســواالت  9تــا  ،12اعتمــاد
در حــل مســئله (بیانگــر اعتقــاد در توانایــی فــرد بــرای
حــل مشــکالت اســت) کــه شــامل ســواالت  13تــا ،16
ســبک اجتنــاب ( نشــاندهنده تمایــل بــه رد شــد از
کنــار مشــکالت بهجــای مقابلــه بــا آنهــا) کــه شــامل
ســواالت  17تــا  20و ســبک گرایــش یــا تقــرب و روی
آورد (نشــاندهنده نگــرش مثبــت بــه مشــکالت و تمایــل
بــه مقابلــه رودررو بــا آنهاســت) کــه شــامل ســواالت 21
تــا  41میباشــد .نمرهگــذاری ایــن پرسشــنامه بــه شــکل
صفــر و یــک انجــام میشــود و بــرای گزینــ ه نمیدانــم
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نیــز نمــره  0/5در نظــر گرفتــه میشــود و ســپس جمــع
ایــن نمــرات ،نشــاندهنده نمــره کلــی هرکــدام از عوامــل
شـشگانه اســت .بنابرایــن هــر یــک از عوامــل بــا داشــتن
چهــار ســؤال ،نمــرهای برابــر بــا حداقــل صفــر و حداکثــر
چهــار خواهنــد داشــت .هــر عاملــی کــه باالتریــن نمــره را
داشــته باشــد ،نشــان میدهــد فــرد بــه هنــگام مواجهــه بــا
مشــکالت از آن شــیوه اســتفاده میکنــد .در ایــن حالــت
حداکثــر نمــره حــل مســئله  24و حداقــل نمــره صفــر
و نمــره متوســط  12خواهــد بــود ( .)17ضریــب آلفــا در
بررســی باباپــور خیرالدیــن ،برابــر بــا  0/77و ضریــب روایی
آن  0/87گزارششــده اســت (.)17
ش��یو ه اج��رای مطالعــه :ابتــدا بــا مســئولین مرکــز اصــاح
و تربیــت و نیــروی انتظامــی شــهر اردبیــل هماهنگیهــای
الزم صــورت گرفــت .ســپس بعــد از انتخــاب نمونههــا،
بــه آنهــا اهــداف مطالعــه و شــیو ه اجــراء توضیــح داده
شــد .همچنیــن ،از شــرکت کننــدگان در مطالعــه،
رضایــت کتبــی شــرکت در مطالعــه گرفتــه شــد .بعــد
از اخــذ رضایــت ،از شــرکت کننــدگان خواســته شــد تــا
پرسشــنامههای راهبردهــای حــل مســئله ،مهارتهــای
ارتباطــی و پرخاشــگری را تکمیــل کننــد.
یافتهها
در ایــن مطالعــه تعــداد  100نوجــوان بزهــکار بــا میانگیــن
(انحــراف معیار) ســنی  )1/2( 18/9ســال شــرکت داشــتند.
در جــداول ذیــل بــه ارائــهی یافتههــای توصیفــی و
اســتنباطی پرداختــه میشــود.
جدول شماره  -1ویژگیهای جمعیتشناختی
شرکتکنندگان در مطالعه

متغیر

گروه

فراوانی درصد

بیسواد
دبستان
راهنمایی
دبیرستان

24
18
23
35

24
18
23
35

سابقه فرار از خانه

دارد
ندارد

38
62

38
62

مصرف سیگار یا مواد مخدر

بله
خیر

56
44

56
44

تحصیالت
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جــدول شــماره  -2آمارههــای توصیفــی متغیرهــای مــورد
مطالعــه

متغیرها
درماندگی
مهارگری
اجتناب
راهبرد حل مسئلهی غیرانطباقی
خالقیت
اعتماد
گرایش
راهبرد حل مسئلهی انطباقی
مهارت های ارتباطی
پرخاشگری

میانگین انحراف معیار
3/3
2/2
3/4
9/0
1/5
1/9
1/9
5/2
51/4
125/0

1/1
1/1
1/1
2/9
1/2
1/3
1/2
3/1
10/8
12/9

همانطــور کــه در جــدول شــماره  2مشــاهده میشــود،
باالتریــن میانگیــن (انحــراف معیــار) مربوط به پرخاشــگری
 )12/9(125/0و پائینتریــن میانگیــن (انحــراف معیــار)
مربــوط بــه راهبــرد حــل مســئل ه انطباقــی )3/1( 5/2
اســت.
جدول شماره  -3ضرایب همبستگی راهبرد حل مسئلهی
غیرانطباقی و مهارتهای ارتباطی با پرخاشگری نوجوانان
بزهکار

متغيرها

R

0/61
درماندگی
0/47
مهارگری
0/57
اجتناب
راهبرد حل مسئلهی غیرانطباقی 0/64
-0/51
خالقیت
-0/52
اعتماد
-0/57
گرایش
-0/62
ی انطباقی
راهبرد حل مسئله 
-0/50
مهارتهای ارتباطی

P

0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01

همانطــور کــه در جــدول شــماره  3مشــاهده میشــود،
بیــن راهبــرد حــل مســئل ه درماندگــی بــا پرخاشــگری
نوجوانــان بزهــکار ( ،)r=0/61، P>0/01بیــن راهبــرد حــل
مســئله مهارگــری بــا پرخاشــگری نوجوانــان بزهــکار
( ،)r=0/47، P>0/01بیــن راهبــرد حــل مســئل ه اجتنــاب
بــا پرخاشــگری نوجوانــان بزهــکار ( ،)r=0/57، P>0/01بیــن
راهبــرد حــل مســئل ه غیرانطباقــی بــا پرخاشــگری نوجوانان
بزهــکار ( ،)r=-0/64، P>0/01رابطــه مثبــت معنــادار و
بیــن راهبــرد حــل مســئل ه خالقیــت بــا پرخاشــگری
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حــل مســئل ه اعتمــاد بــا پرخاشــگری نوجوانــان بزهــکار
( ،)r=-0/52، P>0/01بیــن راهبــرد حــل مســئله گرایــش با
پرخاشــگری نوجوانــان بزهــکار ( ،)r=-0/57، P>0/01بیــن
راهبــرد حــل مســئل ه انطباقــی بــا پرخاشــگری نوجوانــان
بزهــکار ( )r=-0/62، P>0/01و بیــن مهارتهــای ارتباطــی
بــا پرخاشــگری نوجوانــان بزهــکار (،)r=-0/50، P>0/01

رابطــه منفــی معنــاداری وجــود دارد.
همانطــور کــه در جــدول شــماره  4مشــاهده میشــود،
تقریبــاً  55درصــد از واریانــس پرخاشــگری نوجوانــان
بزهــکار براســاس متغیرهــای راهبــرد حــل مســئلهی
غیرانطباقــی ،راهبــرد حــل مســئلهی انطباقــی و
مهارتهــای ارتباطــی قابــل پیشبینــی اســت.

جدول شماره  -4خالصه مدل تحلیل رگرسیون جهت پیشبینی پرخاشگری نوجوانان بزهکار براساس راهبردهای حل
مسئله و مهارتهای ارتباطی
مدل

R

R2

 Rتعدیل شده

1

0/74

0/55

0/54

همانطــور کــه در جــدول شــماره  5مشــاهده
میشــود ،نســبت  Fبیانگــر ایــن اســت کــه رگرســیون
پرخاشــگری نوجوانــان بزهــکار براســاس متغیرهــای

راهبــرد حــل مســئله غیرانطباقــی ،راهبــرد حــل
مســئلهی انطباقــی و مهار تهــای ارتباطــی معنــادار
میبا شــد .

جدول شماره  -5تحلیل واریانس مدل رگرسیون جهت پیشبینی پرخاشگری نوجوانان بزهکار
منبع تغییرات
رگرسیون
باقیمانده
کل

مجموع مجذورات  DFمیانگین مجذورات
9119/86
7364/10
16483/96

و همانطــور کــه در جــدول شــماره  6مشــاهده میشــود،
متغیــر راهبــرد حــل مســئله غیرانطباقــی بــا بتــای
 )T=3/25، P>0/01( 0/35بهطــور مثبــت معنــاداری،
متغیــر راهبــرد حــل مســئله انطباقــی بــا بتــای
 )T=-2/44، P>0/05( -0/26و متغیــر مهارتهــای
ارتباطــی بــا بتــای  ،)T=-4/77، P>0/05( -0/34بهطــور

3039/95
76/71
-

3
96
99

F

P

39/63
-

0/001
-

منفــی معنــاداری میتواننــد پرخاشــگری نوجوانــان
بزهــکار را پیشبینــی کننــد .بتاهــای بهدســتآمده
نشــان میدهنــد کــه از لحــاظ تــوان پیشبینــی
کنندگــی بــه ترتیــب راهبــرد حــل مســئل ه غیرانطباقــی،
مهارتهــای ارتباطــی و راهبــرد حــل مســئل ه انطباقــی
قــرار دارنــد

جدول شماره  -6ضرایب بتا و آزمون معناداری tبرای متغیرهای پیشبین
متغیر مالک

متغیرهای پیشبین

مقدار ثابت
راهبرد حل مسئل ه غیرانطباقی
پرخاشگری
راهبرد حل مسئل ه انطباقی
مهارتهای ارتباطی

B

STE

Β

T

Sig

137/39
1/57
-1/07
-0/40

7/68
0/48
0/44
0/08

0/35
-0/26
-0/34

17/89
3/25
-2/44
-4/77

0/001
0/002
0/017
0/001

بحث
مطالعــه نشــان داد که بیــن راهبرد حل مســئله غیرانطباقی
(درماندگــی ،مهارگــری و اجتنــاب) بــا پرخاشــگری
نوجوانــان بزهــکار رابط ـ ه مثبــت معنــاداری وجــود دارد و
راهبــرد حــل مســئله غیرانطباقــی (درماندگــی ،مهارگــری
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و اجتنــاب) بهطــور مثبــت معنــاداری توانایــی پیشبینــی
پرخاشــگری نوجوانــان بزهــکار را داشــت ( .)P>0/01ایــن
یافتــه بــا یافتههــای رفیعینــژاد ( ،)18ایزدیطامــه،
برجلــی ،دالور و اســکندری ( )19و  ،)14( Kimهمســو
میباشــد.
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در تبییــن یافت ـ ه حاضــر میتــوان چنیــن اســتدالل کــرد
افــرادی کــه در موقعیتهــای مســئلهزا ،از راهبردهــای
غیرانطباقــی از قبیــل درماندگــی ،مهارگــری و اجتنــاب
اســتفاده میکننــد ،ســامت عمومــی کمتــر ،آمادگــی
ابتــاء بــه اختاللهــای گوناگــون روانــی و قــدرت مقابلهای
کمتــری را از خــود نشــان میدهنــد ( .)20ســبکهای
غیرانطباقــی هماننــد ســبکهای انطباقــی ،تعیینکننــده
ســطح ســامت روانــی و بهزیســتی شــخصی بهحســاب
میآینــد .افــرادی کــه در موقعیتهــای مســئلهزا ،تمایــل
بــه نادیــده گرفتــن مشــکالت بهجــای مقابلــه بــا آنهــا
را دارا هســتند ،ســامت عمومــی کمتــر ،آمادگــی ابتــاء
بــه اختاللهــای گوناگــون روانــی و قــدرت مقابلــهای
کمتــری از هســتند ( .)21نوجوانانــی کــه در اینگونــه
موقعیتهــای مســئلهزا تمایلــی بــه مقابلــه بــا مشــکالت
را از خــود نشــان نمیدهنــد ،اضطــراب ،افســردگی و
بهزیســتی کمتــری نشــان میدهنــد .ســبک غیرانطباقــی
بالفاصلهتریــن پاســخ ،محســوب میشــود کــه نوجوانــان
ممکــن اســت در برابــر مشــکالت و مســائل روزمــره از
خــود نشــان دهنــد .بــه ترتیــب ســبب اســتقرار و گســترش
کن ـشوری سازشــی و مرضــی قابــل مالحظ ـهای در ایــن
گــروه از نوجوانــان میشــود کــه در ایــن صــورت بــروز
رفتارهــای پرخاشــگرانه را اجتنابناپذیــر میســازد .در
هــر صــورت ،بــه همــان انــدازه کــه اتخــاذ ســبکهای
انطباقــی حــل مســئله ،بــه اســتقرار و پیشــرفت ســامت
عمومــی و بهزیســتی منتهــی میشــود ،بــه کارگیــری
ســبکهای غیرانطباقــی اســتخوانبندی ســاختار روانــی
و جســمانی را در هــم میشــکند و منجــر بــه کاهــش قابــل
مالحظ ـهای در ســطح بهزیســتی شــخصی فــرد میشــود.
یخوابــی در مطالعــه ای بــا عنــوان «بررســی رابطــه بیــن
ویژگیهــای شــخصیتی و ســبکهای حــل مســئله بــا
پرخاشــگری در دانشآمــوزان دختــر و پســر مقطــع ســوم
دبیرســتانهای شــهر تهــران» نشــان داد کــه از ميــان
ســبکهای حــل مســئله ،درماندگــي و مهارگــري بــا همــه
انــواع پرخاشــگري رابطــه مثبــت معنــادار و ســبك خالقانه
و اعتمــاد بــا انــواع پرخاشــگري رابطــه منفــي معنــادار دارد
و ســبك گرايــش فقــط بــا خصومــت و نمــره كل رابطــه
منفــي معنــادار دارد و ســبك اجتنــاب بــا هیچیــک از
انــواع پرخاشــگري رابطــه معنــادار نــدارد (.)22
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مطالعــه نشــان داد کــه بیــن راهبردهــای حــل مســئل ه
انطباقــی (خالقیــت ،اعتمــاد و گرایــش) بــا پرخاشــگری
نوجوانــان بزهــکار رابطــ ه منفــی معنــادار وجــود دارد
و راهبــرد حــل مســئل ه انطباقــی (خالقیــت ،اعتمــاد و
گرایــش) بهطــور منفــی معنــاداری توانایــی پیشبینــی
پرخاشــگری نوجوانــان بزهــکار را داشــت ( .)P>0/01ایــن
یافتــه بــا یافتههــای بخشــایش و دهقــان زردینــی (،)22
اشــرفی و منجــزی ( )11و  ،)23( Muirهمســو میباشــد.
در تبییــن یافتــ ه حاضــر میتــوان چنیــن اســتدالل
کــرد کــه راهبردهــای حــل مســئله انطباقــی بــه نوعــی
جزئــی از راهبردهــای مقابل ـهای محســوب میشــوند کــه
فــرد را قــادر میســازد ،موقعیتهــای مشــکلآفرین و
هیجانانگیــز را بــه خوبــی مدیریــت و کنتــرل کنــد و از
ایــن طریــق از میــزان هیجاناتــش کاســته شــده و تنیدگــی
روانشــناختی را کاهــش میدهــد و کمتــر دچــار
پرخاشــگری شــود ( .)8بــه بیــان دیگــر ،افــرادی کــه در
مقابلــه بــا مشــکالت بــه تواناییهــای خــود اعتقــاد دارنــد،
بــه خــود متکیترنــد ،نگــرش مثبتــی نســبت بــه مســائل
زندگــی دارنــد ،ســالمترند ،از بهزیســتی شــخصی باالتــری
برخوردارنــد و تمایــل بیشــتری بــرای رویارویــی بــا
مشــکالت دارنــد ( .)24نوجوانــان برخــوردار از راهبردهــای
حــل مســئله ،نوجوانانــی هســتند کــه در شــرایط مختلــف
میتواننــد راهحلهــای متنــوع را در نظــر بگیرنــد و از
بیــن ایــن راهحلهــا تصمیمگیــری کننــد .اینگونــه
افــراد میتواننــد بــه خوبــی بــا محیطشــان ســازش پیــدا
کننــد و از طریــق برقــرار کــردن ارتبــاط بــا دیگــران از
موقعیتهــای تعارضآمیــز کالمــی و فیزیکــی اجتنــاب
کننــد .اینگونــه از نوجوانــان رفتارهایــی از خــود نشــان
میدهنــد کــه منجــر بــه پیامدهــای مثبــت روانــی-
اجتماعــی نظیــر کنتــرل خشــم ،ارتبــاط مثبــت بــا دیگــر
همســاالن و پذیــرش از طــرف آنــان میشــوند.
بــا وجــود بهرهمنــدی از راهبــرد حــل مســئل ه انطباقــی
نوجــوان قــادر بــه اســتفاده از یــک راهبــرد مقابلـهای مثبت
میشــوند کــه توانایــی شــخصی و اجتماعی آنــان را افزایش
و پرخاشــگری ،تنیدگــی و نشــانههای روانــی را در آنــان
کاهــش میدهــد ( )24( Muir .)22طــی مطالعههــای
زنجیــرهای ،رابطــ ه معنــاداری بیــن آمــوزش مهارتهــای
حــل مســئله و کاهــش رفتارهــای پرخاشــگرانه و افزایــش
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کنتــرل خــود در دانشآمــوزان گــزارش کردنــد.
حــل مســئله ،مهارتــی مقابلــهای و عملــی اســت کــه
موجــب افزایــش اعتمــاد بــه نفــس میشــود و با ســازگاری
شــخصی خــوب ارتبــاط دارد ( .)25نقــص در زمینــه
راهبردهــای حــل مســئلهیکــی از دالیــل مهــم شــناختی
در بــروز پرخاشــگری در نوجوانــان اســت .بهوســیله
راهبردهــای حــل مســئله فــرد میخواهــد مهارتهــای
مؤثــر و ســازش یافتــه مقابل ـهای بــرای مشــکالت روزمــره
را تعییــن ،کشــف یــا ابــداع کنــد.
یافتــه ســوم مطالعــه نشــان داد کــه بیــن مهارتهــای
ارتباطــی بــا پرخاشــگری نوجوانــان بزهــکار رابط ـه منفــی
معنــاداری وجــود دارد و مهارتهــای ارتباطــی بهطــور
منفــی معنــاداری توانایــی پیشبینــی پرخاشــگری
نوجوانــان بزهــکار را داشــت ( .)P>0/01ایــن یافتــه بــا
یافتههـای اشــرفی و منجــزی ( ،)11افراســیابی و اکبــرزاده
( )26و  ،)27( Herrenkohlهمســو میباشــد.
در تبییــن ایــن یافتــه میتــوان چنیــن اســتدالل کــرد
کــه نوجوانــی مهمتریــن مرحلــه از مراحــل رشــدی
فــرد میباشــد و ایــن اهمیــت بــه دلیــل آن اســت کــه
تغییراتــی را کــه در ابعــاد زندگــی نوجــوان رخ میدهــد،
هــم زمــان و همهجانبــه موجــب ایجــاد فشــارهای
روانــی و بــه خصــوص پرخاشــگری ،برایشــان میگــردد،
درحالیکــه نوجــوان هنــوز آمادگــی و پختگــی الزم را
بــرای مقابلــه مؤثــر بــا چالشهــای زندگــی فــرا نگرفتــه
اســت .تعارضــات اجتماعــی و شــرایط پیچیــده جهــان
کنونــی ،ســازگاری را بــرای نوجــوان دشــوارتر ســاخته
اســت ،بنابرایــن نوجــوان بــا بــه کارگیــری مهارتهــای
ارتباطــی در روابــط بینفــردی در زندگــی قــادر خواهــد
بــود بهطــور مؤثــر و ســنجیده بــا شــرایط دشــوار و
مشــکالت خویــش غلبــه کنــد و بدیهــی اســت کــه شــیوه
نوجــوان در مقابلــه بــا چالشهــای زندگــی ،تأثیــر زیــادی
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بــر موفقیــت در زندگــی ،نشــاط و شــادابی و ســامت روان
وی دارد ( .)28نوجوانــان پرخاشــگر غالبــاً قــدرت مهــار
رفتــار خــود را ندارنــد و رســوم و اخــاق جامعـهای را کــه
در آن زندگــی میکننــد ،زیــر پــا میگذارنــد Kadish .و
همــکاران نقــص در مهــارت اجتماعــی و ارتباطــی را عامــل
پرخاشــگری و بزهــکاری نوجوانــان میدانــد ( .)12بهبــود
مهارتهــای ارتباطــی موجــب بهبــود خشــم در دختــران
بزهــکار شــده اســت .بهبــود مهارتهــای ارتباطــی در
افــراد توانمندیهــای روانــی و اجتماعــی را در آنــان ایجــاد
میکنــد کــه در بهبــود خشــم و کاهــش آن مؤثــر اســت.
بررســیها نشــان داده خشــم مهــار نشــده ،ارتباطــات
بینفــردی را بــا خطــر جــدی روبــهرو میســازد و
میتوانــد افــراد را از کارکــرد بهینــه بــاز داردKim .
عنــوان میکننــد کــه بیشــتر نوجوانــان بــه دلیــل کمبــود
مهارتهــای ارتباطــی مؤثــر ،احساســات خشــم خــود را
بهصــورت پرخاشــگری بــروز میدهنــد ( .)14بنابرایــن
بــا برخــورداری از مهارتهــای ارتباطــی ،نوجوانــان دارای
تواناییهایــی خاصــی میشــوند کــه عملکــرد مناســب
فــرد را در موقعیتهــای اجتماعــی ممکــن میســازد.
 Martin-Storeyو همــکاران معتقدنــد کودکانــی کــه از
مهارتهــای ارتباطــی کمتــری برخوردارنــد ،گرایــش بــه
خشــم و پرخاشــگری دارنــد (.)13
نتیجهگیری
بهطورکلــی نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان داد
کــه بهرهمنــدی نوجوانــان بزهــکار از مهارتهــای
حــل مســئلهی انطباقــی و مهارتهــای ارتباطــی بــا
کاهــش پرخاشــگری ایــن گــروه از نوجوانــان رابطــهی
منفــی معنــاداری دارد .بنابرایــن ،میتــوان بــا پــرورش
مهارتهــای حــل مســئلهی انطباقــی و مهارتهــای
ارتباطــی ،پرخاشــگری پائینــی را از آنــان انتظــار داشــت.
از جملــه محدودیتهــای ایــن پژوهــش میتــوان بــه
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Abstract:
Background: Adolescence, period of transition from childhood to adulthood, is time with changes in social,
psychological, behavioral, and physical situations. These changes combined with the cultural, social and
family backgrounds’ adolescents, can lead to social problems such as social deviations (delinquency and
aggressive ) .The aim of this study was to the predict of aggressive of juvenile delinquents with Problem
solving strategies and communication skills.
Materials and methods: This study was descriptive-correlation performed. The study population constituted
consisted of adolescent juvenile delinquents detained in correction center training and the police force in
Ardabil City 2015-16 years. Using convenience sampling, 100 adolescent juvenile delinquents were selected.
Instruments were included Bas and parry aggression questionnaire, Queen Dam communication skills and
Cassidy & Lang problem solving styles questionnaire. The data Pearson correlation coefficient and multiple
regression analysis using software SPSS-19 was analyzed.
Results: The results showed a positive significant correlation between non-compliance problem-solving
strategies (helplessness, control, avoidance), and a negative significant correlation between adaptive
Problem-solving strategies (trust, creativity, orientation) and communication skills. In addition, the results of
regression analysis revealed that 0.55 of total variance of aggressive of juvenile offenders can be explain by
non-compliance problem-solving, adaptive problem-solving strategies and communication skills (P<0.01).
Conclusion: The results of this study indicate that problem solving strategies and communication skills predict
aggressive of juvenile delinquents. The results of this study can help prison psychologist and correction and
rehabilitation center to further understand the role of problem solving strategies and communication skills
and appropriate intervention, taking into account the aggressive of juvenile.
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