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  : چكيده

ي مقابله بـا    ها  ي شيوه  پژوهش حاضر با هدف بررسي و مقايسه       :هدف
  .استرس در نوجوانان عادي و بزهكار شهر تهران صورت گرفته است

 رسي استها  مقابله با موقعيتي نامه ابزار تحقيق پرسش :روش
 نوجوان 175:  تحقيقي بود كه در مورد نمونه) CISS(زا اندلر و پاركر   
كانون اصـالح و تربيـت        نفر حاضر در   52،  ) ساله 18-15پسر   و دختر(

هاي تهران اجرا گرديده   موز مقطع دبيرستان  دانش آ  123تهران و    شهر
 ANOVA)(ي حاصله از طريق آزمون تحليل واريـانس    ها  داده. است

  .ه و تحليل قرار گرفته استمورد تجزي
نتــايج پــژوهش حاضــر حــاكي از تفــاوت معنــادار ميــان : نتــايج

 .ي مقابله با استرس در نوجوانان عادي و بزهكـار بـوده اسـت             ها  شيوه
ي مقابلـه بـا اسـترس و    هـا   همچنين در اين پژوهش رابطه ميان شيوه      

 در  .دار بوده اسـت    جنس در نوجوانان دختر و پسر عادي و بزهكار، معنا         
ي مقابلـه بـا اسـترس در        هـا   دار بـين شـيوه     اين تحقيق تفاوت معنـي    

ي مقابله با استرس    ها  نوجوانان عادي و بزهكار، بيانگر تأثير مهم روش       
به عنوان يكي از عوامل پيشگيري از بزهكاري نوجوانان و كمـك بـه              

  .آنها در سازگاري با تغييرات و عوامل فشار زا است
  
  
  
  
  

   يله با استرس؛ نوجواني؛ بزهكارمقاب :ها كليد واژه
  

Abstract 
Objective: To investigate and compare the coping 
strategies in stressful situations in normal and 
delinquent adolescents. 
Method: The CISS (Coping Inventory for Stressful 
Situations) by Endler and Parker، was administered 
to a sample of 175 adolescents (boys and girls aged 
15-18years). 52 delinquents living in correctional 
center of Tehran، and 123 high school students of 
Tehran. The data was analyzed by (ANOVA) 
Results: The coping strategies used by normal and 
delinquent adolescents (boys and girls)were 
significantly different. There were significant 
differences between the two groups of normal and 
delinquent adolescents in using coping strategies، 
regarding the gender factor. Conclusion: In this 
research، the significant difference in coping 
strategies In stressful situations between the normal 
and delinquent adolescents indicates the important 
impact of adequate coping styles with stress، as one 
of the preventive factors of delinquency in 
adolescents. Also as an asset for helping them to 
adjust with changes and stressors. 
 
Key words: coping ; adolescents ; delinquency 
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  :مقدمه

چگـونگي    هـستند و   21ي روانـي از جملـه عوامـل ال ينفـك زنـدگي قـرن                ها  استرس و فشار  
اني در سـالمت     نوجواني و جو   ي  رويارويي و كنار آمدن با اين عوامل به خصوص در سنين اوليه           

ي رواني در تمام مراحل زنـدگي، برخـي از          ها  علي رغم وجود فشار    .رواني افراد بسيار مهم است    
 جـسمي، روانـي و      ي  ي نوجواني به دليل رويارويي با تغييرات همه جانبه         مراحل، از جمله مرحله   

  .اجتماعي با فشار بيشتري همراه است
كـسب مهـارت بـراي       رو شده و سعي در     روبهنوجوان در مسير رشد خود با مسائل متفاوتي         

اند كه دختـران و       برخي از نظريه پردازان خاطر نشان ساخته       .مقابله با رويدادهاي زندگي را دارد     
ها   دليلي كه به روشني اين تفاوت      .شوند رو مي  پسران نوجوان با تجارب متفاوتي از استرس روبه       

، دختران زودتر از پـسران بـا ايـن            متوسط به طور  .است 1، زمان جهش رشد    سازد ميرا منعكس   
 سطوح باالتري از اسـترس در ميـان دختـران           ي  دهنده  شوند و اين خود نشان     رو مي  پديده روبه 

 به دليل تفاوت در نوع ارتباطـات در دختـران و پـسران هـر كـدام بـه نـوعي بـا                  .نوجوان است 
، 2 فريـدنبرگ (ن متفـاوت اسـت      ي مقابله در دختـران و پـسرا       ها  رو بوده و شيوه     روبه ها  استرس
1997.(  

 مطـرح بـوده و شـروع آن بـه           شناسـي   روانمفهوم مقابله براي مدت طوالني است كـه در          
گري از   ديدگاه روان تحليل    قبل از آن در    .گردد  بر مي  1970 و 1960ي  ها  صورت رسمي به دهه   

يـدگاه بيـان     ايـن د   .گرديـد  ي دفاعي براي مقابله با اضطراب بحـث مـي         ها  اضطراب و مكانيزم  
 را تهديد كند و باعـث متزلـزل شـدن آن گـردد،              3دارد كه هر گاه عاملي توازن حساس من        مي

  هنگامي كه اضطراب اتفـاق     . اين زنگ خطر، اضطراب نام دارد      .آيد زنگ خطري به صدا در مي     
ي كنار آمدن منطقـي بـا       ها  اول تالش :  دهد  به يكي از اين دو طريق پاسخ مي        » من «افتد   مي
 انتخاب دوم   .يابد الت طي كوشش براي برخورد بهتر با منشأ تهديد به طريقي افزايش مي            مشك

  .)4،1993الزاروس( .ي دفاعي استها به كارگيري مكانيزم
 مقابلـه بـه   ها  در اين ديدگاه.آيد  پديد مي1970-80 ي ي جديدتر به مقابله در دهه     ها  ديدگاه

 و  5از نظـر فـولكمن     .شـود   مـي  در نظر گرفتـه   عنوان ارزيابي شناختي و نوعي واكنش شناختي        
ي كـه بـراي     ري فكـري و رفتـاري مـسمت       هـا   الزاروس مقابله با استرس عبارت است از تالش       

                                                 
1- Growth  spurt 
2- E٫Frydenberg 
3- Ego 
4- Lazarus, R. 
5- Folkman,S. 
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 اين احتياجات ممكن است مطابق      .رود برآوردن احتياجات خاص بيروني يا دروني فرد به كار مي         
  .يا افزون بر منابع و امكانات فرد باشد

 ي  باشد و آشكار كننـده      مي  اعمال زيادي  ي  دي پويا است و در برگيرنده     ، فراين 1فرايند مقابله 
 :اسـت  ايـن فراينـد شـامل مراحـل زيـر          .ي فـرد در جهـت تغييـر اسـت         ها  راهبردها و خواسته  

 3ـــ حــل مــسئله و رفتــار مناســب2 2دريافــت معنــي، ارزيــابي و ســازمان بنــدي مجــدد  ـــ1
  وايـت،  1981 ،6وايـت و وات    ،5مـر و آبرگـو    برا (4ي دفاعي ها  راهبردهاي حمايتي و مكانيزم    ـ 3

ي  تواند بـه صـورت مقابلـه       ي مقابله با فشار رواني مي     ها  شيوه ).1376 به نقل از اكبرزاده    1989
  ).1990، 10اندلر و پاركر(  باشد9يا اجتنابي 8هيجان مدار 7٫مسئله مدار

ر ارتبـاط بـا   بيـشتر عوامـل اصـلي د     .بزهكاري نوجوانان با عوامل متعددي در ارتباط اسـت        
ـ شناختي و اجتمـاعي   اساسي رواني توان در دو نظريه بزهكاري را مي  فرهنگـي طبقـه بنـدي     

گردد كه علل بزهكاري را در عوامل زيستي          سوم نيز مربوط به عوامل زيستي مي       ي  نظريه .كرد
 ،11مدنيك( .داند  نا مناسب مي   ي   اختالالت كروموزومي يا تغذيه    ،شيميايي ناشي از آسيب مغزي    

  ).1989 به نقل از وايت 1985
ي حل نشده هيجـاني و      ها  ي رفتار بزهكارانه را در تعارض     ها  شناختي، ريشه  ي روان ها  نظريه

في مـانع   فرزندي و عدم حمايت عاطفي كا ـ    والد   ي  روابط آشفته  .كنند عاطفي افراد جستجو مي   
 ، شـامل رشـد اعتمـاد      گـردد كـه    اجتماعي دوره نوجواني مـي    ـ  حل موفقيت آميز تكاليف رواني      

بـر   . و مقـررات والـدين اسـت       ها  دروني سازي ارزش   ،ها   كنترل تكانه  ، احترام به خود   ،صميميت
كـوبي   اي است كه بـراي سـر       رفتار بزهكارانه مكانيزم دفاعي يا راهبرد مقابله       اساس اين نظريه،  

 ؛1981 ،12زابـر ( رود  شرم و ترس از نرسيدن به اهداف مورد انتظار بـه كـار مـي               ،احساس شك 
  ).1989 به نقل از وايت 1983 ،13كاوينگتون

                                                 
1- Coping 
2- Meaning ,Appraisal and Reframing 
3- Problem solving and Competent Action 
4- Protective strategies and Defense mechanisms 
5- Bramer &Abergo. 
6- White ,J. & What 
7- Problem-focused 
8- Emotion-focused 
9- Avoidance-focused 
10- Endler, N. S. & Parker ,J .D.A. 
11- Mednick 
12- Zober 
13- Covington 
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توانـد ماننـد    فرهنگي بر اين فرض اسـتوارند كـه رفتـار بزهكارانـه مـي      ـ  ي اجتماعيها نظريه
 تقليد  ،ي عادي يادگيري اجتماعي مانند تقويت، الگو برداري       ها  ي بهنجار در طول فرايند    ها  رفتار

 رفتار قانون شكني    ي  يه در هر فرد ظرفيت بالقوه     بر اساس اين نظر    .و همانند سازي شكل گيرد    
هنجارهاي اجتماعي حـدود   .ي اجتماعي از از بروز آن جلوگيري مي كندها  وجود دارد كه كنترل   

ــار و راه مناســب ارضــاي احتياجــات  ــي راهــا  آرزوهــا و خواســته،رفت ــين مــي ي آن ــد مع  نماي
  .)1989 ،وايت(

 يعني درون گرايـي و بـرون گرايـي را در            ، خود دو بعد اساسي شخصيت     ي  آيزنك در نظريه  
 وي ي  بـه عقيـده  .دهد پايداري قرار مي ـ  نوروتيسم را در طيف ديگر از نا پايداري يك طيف و

براي خصوصيات و رفتارهاي انحرافـي       كساني كه شخصيت نوروتيك دارند بيشترين احتمال را       
د چنـد عـاملي شـامل عوامـل         آيزنگ سعي بر آن داشت كه نتايج مذكور را توسط رويكر           .دارند

به نظر آيزنگ از نظر زيستي در بعـضي افـراد            .فردي و اجتماعي بررسي و تفسير نمايد       زيستي،
ي محيطـي در  هـا   گيري يا سازگاري با محرك     ي خاصي از كرتكس مغز بر توانايي ياد       ها  قسمت

ن افراد از طريـق     اي در افراد برون گرا كمتر تحريك شده و        كرتكس مغز . گذارد اين افراد اثر مي   
در افـراد درون گـرا       از طرف ديگر كرتكس مغز    . آيند رفتار تكانشي در جستجوي محرك بر مي      

بـه نظـر     .نماينـد  بيش از حد تحريك شده با روش آرام و كنترل شده از تحريكات اجتناب مـي               
ايي آنها در   توان بر توان   اين كمتر مي   بنابر. شوند  شرطي مي  ها   كمتر از درون گرا    ها   برون گرا  ،وي

  ).21999به نقل از مانسي1964، 1آيزنگ( رفتارقابل قبول تأثير گذاشت رشد وجدان اخالقي و
تواني آنها در مورد كنترل رفتارهاي       ي روان كاوي در مورد بزهكاري نوجوانان به نا        ها  نظريه

ي را  آورنـد كـه بزهكـار       برخي شواهد اين تصور را بـه وجـود مـي           .نمايند لذت جويانه اشاره مي   
حتي  .ي نوجواني محسوب نمود    توان به عنوان يك نوع رفتار حل مسئله در پاسخ به فشارها            مي

 ي  ي بزهكارانه از نظر مرتكبين آنها، يك نـوع وسـيله          ها  دهند كه پاسخ    نشان مي  ها  برخي يافته 
  ).2000، 3برزينا( ي كوتاه مدت است مؤثر براي مقابله

اي در   ي مقابلـه  ها  اين مورد اشاره داشته است كه شيوه       در تحقيقات خود به      )1988( 4كامپاز
نيز ) 1995( 5اواله   .هستند دختران و پسران متفاوت بوده و دخترها بيش از پسران هيجان مدار           

اي در ميان نوجوانان و تأثير فرهنگ بر نوع اين راهبردها پرداختـه              به بررسي راهبردهاي مقابله   
ي مورد پژوهش و در هر دو جنس نوجوانان         ها   فرهنگ ي   نتايج وي نشان داد كه در همه       .است

                                                 
1- Eysenck 
2- Muncie ,J. 
3- Brezina,T. 
4- Compaz 
5- Olah ,A. 
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اي مـسئله مـداري را بـه كـار بـرده و              ي مقابلـه  ها  داراي سطح اضطراب پايين و متوسط روش      
 همچنـين وي  .انـد  نوجوانان داراي سطح اضطراب باال از روش اجتنـابي بيـشتر اسـتفاده كـرده              

اي را   ي متفـاوت مقابلـه    ها  يري سبك  عمومي يادگ  ي  دارد كه فرهنگ پيشينه و زمينه       مي اذعان
دارد كه صفات شخصيتي     در تحقيقات خود بيان مي     )1995( 1بولگر   .دهد  مي در نوجوانان شكل  

ي هـا    همچنـين راهبـرد    .گـذارد  كننـد، تـأثير مـي      اي كه انتخاب مـي     ي مقابله ها  افراد بر راهبرد  
نيـز در   ) 1995 (2ي و پالنكريـل   بولوگينين .اي بر برون دادهاي هيجاني افراد مؤثر هستند        مقابله

تحقيقات طولي خود به بررسي بهداشت رواني و عوامل حمايتي در نوجوانان پرداختـه و ارتبـاط       
انـد كـه     اي و سالمت و بهداشت رواني افراد به دست آورده          ي مقابله ها  ي را ميان راهبرد   معنادار

 در تحقيـق خـود    )  1997 (3دي آنـدا و برادلـي       . عامل جنس نيز در اين ميان مـؤثر بـوده اسـت           
اي را در نوجوانان دبيرستاني مورد مطالعه         استرس زاها و راهبردهاي مقابله     ،تجربياني از استرس  

ي جنسيتي را خاطر نـشان سـاخته و نـشان داده اسـت كـه                ها   اين پژوهش تفاوت   .اند قرار داده 
اي متفـاوت از     لـه تجربه كرده، همچنـين راهبردهـاي مقاب       دختران سطوح باالتري از استرس را     

  .اند  نمايش دادهها پسران را در مقابل اين استرس
انـد كـه     نيز در پژوهش خود به ايـن نتيجـه رسـيده          ) 1995(4و تابمن    ميكي لينسر  ،فلورين

 تـسلط   ي  ي مشخص بـه اسـترس و شـيوه        ها   پاسخ ،كيفيت دلبستگي در افراد پيش بيني كننده      
  .زا استيابي بر مشكل و كنار آمدن با حوادث فشار 

ي خـود   هـا   در يك پژوهش ارتباط ميـان رفتـار       ) 2006(5 باركسديل ماتلين، ،پوري ،موالك
نتايج تحقيقات آنها نشان داده اسـت در         .اند ي مذهبي را مورد بررسي قرار داده      ها  كشي و مقابله  

ي خـود كـشي در ميـان        هـا   حالي كه افسردگي و نا اميدي عوامل خطر ساز براي افكار و رفتار            
هبي نوجوانان را از ارتكاب آن حفظ        ي مذ ها   و مقابله  ها  رسد مداخله  به نظر مي   ،انان هستند نوجو
ي جنسيتي  ها  ه طوري كه تفاوت    ب .عامل جنس نيز در اين ميان تأثير گذار بوده است         . نمايند مي

  . ي مذهبي وجود داشته استها اي مذهبي و مداخله ي مقابلهها مدل ،ي افسردگيها در نشانه
تـر   ي بزهكارانه جـدي  در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده است كه رفتارها   )1997( 6لوي

ي رفتارهـاي    تر در ايـن افـراد شـده و ايـن خـود زمينـه               در افراد بزهكار باعث خودپنداره منفي     
به بررسي ارتباط بين     )1999( و همكاران  7ميلر، تري . سازد تر مي  بزهكارانه را در اين افراد قوي     

                                                 
1- Bolger ,N 
2- Bologinini ,M. & Plancerel ,B 
3- De Ande ,D.&Bradley.M. 
4- Florian ,V., Micky Lincer ,M. & Tabman ,O. 
5- Molock, Sh. D., Puri, R., Matlin, S. & Barksdale, C. 
6- levy,K. 
7- Miller_Johnson,. & Terry. R. 
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نتـايج   .انـد  االن در دوران كودكي و پرخاشگري و نوع بزهكـاري نوجوانـان پرداختـه             طرد همس 
در پـسران ارتبـاط بـين طـرد         . نشان داده است كه اين عوامل با جنس افراد در ارتباط هـستند            
 راچكـين،  .تـر از دختـران اسـت    همساالن و پرخاشگري و شدت و نوع بزهكـاري بـسيار قـوي         

نوجوانان  اي در  ي مقابله ها   پژوهش به مقايسه و بررسي مدل      يك در) 1999( 1ايسمن وها گلف  
ي تربيتي والـدين را     ها  آنان همچنين تأثير صفات شخصيتي و شيوه      . اند  عادي و بزهكار پرداخته   

اي در نوجوانان    ي مقابله ها  ي را در مدل   معنادار تفاوت   ، نتايج تحقيقات آنان   .اند  نيز در نظر داشته   
ن ابعـاد     همچنـين ايـن تحقيـق اثـر تعـاملي بـااليي را ميـا               . اسـت  عادي و بزهكار نشان داده    

  .اي در نوجوانان ارائه كرده است ي مقابلهها ي تربيتي در رشد مدلها شخصيتي و شيوه
ي بزهكارانـه اغلـب     ها  يي عنوان داشته است كه رفتار     ها  نيز در طي پژوهش    )2000 (2برزينا

 كوتاه مدت از طرف بزهكاران در نظر گرفته         ي  هبه عنوان يك پاسخ مؤثر قابل قبول براي مقابل        
ي هـا  بررسـي شـيوه   طي تحقيقـي بـه مقايـسه و     )2005 (3كوپس دي كاسترو،  ،ناس .مي شود 

 و ايـن نتـايج را       انـد   پردازش اطالعات اجتماعي و هوش در نوجوانان عادي و بزهكـار پرداختـه            
نـسبت  ي و پرخاشگري بيشتري      كه در نوجوانان بزهكار مشكالت رفتاري بيرون       اند  عنوان داشته 

ي واكنشي در گـروه بزهكـاران       ها   اما اين رفتار   ،به نوجوانان عادي با سطح هوشي باالتر وجود دارد        
نتايج تحقيـق آنـان ارتبـاط        .تر بيشتر نبوده است    الزاماً از گروه نوجوانان عادي با سطح هوش پايين        

  .انان نشان داده استمستقيم ميان پردازش اطالعات اجتماعي و هوش را در نوجو
ي مذكور و تحقيقات انجام شـده اشـاره بـه وجـود تفـاوت در      ها  بررسي نظريه،به طور كلي  

نحـوه پـردازش     ،ي آنـي  هـا    و خواسـته   ها  كنترل تكانه  يادگيري، اجتماعي، -ي عاطفي   ها  زمينه
ـ  ي   حل مسئله و در نتيجه نحـوه       ي  ي شناختي و نحوه   ها  اطالعات اجتماعي و ارزيابي    ه بـا    مقابل

ي تحقيـق  هـا  اين موضوع زير بنـاي منطقـي فـرض    .استرس در نوجوانان عادي و بزهكار دارد  
  .دهد حاضر را تشكيل مي

  ي پژوهشها پرسش

  : پاسخ گويي به دو پرسش است،هدف اصلي پژوهش
  ي مقابله با استرس در نوجوانان عادي و بزهكار تفاوت دارد؟ها  ـ آيا شيوه1
   استرس در دختران و پسران تفاوت دارد؟ي مقابله باها آيا شيوه-2
  
  

                                                 
1- Ruchkin, V., Eisemann, M. & Haggolf, B. 
2- Berzina,T. 
3- Nas,C.N.&De Castro,B.O., Koops,W. 
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  روش پژوهش

   گيري  آماري و روش نمونهي جامعه

پسر مشغول به تحصيل در      دانش آ موزان دختر و    ي     آماري پژوهش حاضر شامل همه     ي  جامعه
و همچنين نوجوانان دختر و پسر حاضر در كانون اصالح و تربيت             دوره متوسطه در شهر تهران    

  . است شهر تهران
 اي چنـد   گيـري خوشـه    دي از روش نمونه    نوجوانان عا  جهت انتخاب گروه   در پژوهش حاضر  

آموزش و پـرورش شـهر       ي  گانه نوزده بدين منظور، از ميان مناطق     .اي استفاده شده است    مرحله
سـپس   . بعنوان معرف مناطق مركزي و جنوبي شهر تهران انتخاب شدند          18 و   6مناطق   تهران

 يـك دبيرسـتان     ، در هـر منطقـه     ، آموزش و پرورش مناطق مشخص شـده       با مراجعه به ادارات   
دخترانه و يك دبيرستان پسرانه به صورت تصادفي از ميان مدارس اين مناطق در نظـر گرفتـه                  

ي اول  هـا   از ميان دانش آموزان مشغول به تحصيل سال        پس از مراجعه به مدارس مذكور،      .شد
دانـش   123 در مجموع تعـداد    و  نفر 10-12ايه  دوم و سوم متوسطه به صورت تصادفي از هر پ         

  .انتخاب و پرسش نامه جهت پاسخ دهي به آنها داده شد) پسر 63 دختر و 60(آموز
در گروه نوجوانان بزهكار با مراجعه به كانون اصالح و تربيت شهر تهران از ميان نوجوانـان                 

سـاده   با روش تصادفي ) دختر11 پسر و 41(نفر  52با توجه به تعداد افراد حاضر  حاضر در آنجا 
 در  هـا   الزم به ذكر است كـه تعـداد محـدود نمونـه            .و بدون توجه به نوع بزه آنها انتخاب شدند        

گروه بزهكاران به خصوص در دخترا ن با توجه به تعداد محدود نوجوانان حاضر در كانون است                 
حاضر شده   كار در پژوهش  ي نوجوانان عادي و بزه    ها  كه اين امر باعث تفاوت تعداد افراد نمونه       

  .است
ميانگين سن  .  سال است  15-18  در هر دو گروه عادي و بزهكار،       ها   سني آزمودني  ي  گستره

و ميـانگين سـن گـروه نوجوانـان          01/1 انحرف معيـار آنهـا     سال و  2/16 گروه نوجوانان عادي  
  .است 04/1  سال و انحراف معيار آنها6/16بزهكار 

   ابزار اندازه گيري

 يهـا   استرس در موقعيـت    مقابله با  ي  پرسش نامه  ،اين پژوهش  استفاده در  مورد ي  مهپرسش نا 
 ، اين پرسش نامه   .ساخته شده است   )1990( است كه توسط اندلر و پاركر     ) CISS( 1استرس زا   

، )5( خيلـي زيـاد    ،ي هر كدام با مقياس ليكرت به ترتيب، بـا         ها  است كه پاسخ   عبارت 48 داراي
  اصـلي  ي  زمينـه  سه آزمون،. شود مي نمره گذاري ) 1( و خيلي كم   )2( ، كم )3( ، متوسط )4( زياد

                                                 
1- Coping Inventory for Stressful Situation  
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ي  مقابلـه  ي هيجـان مـدار و       مقابلـه  ،ي مسئله مدار   مقابله: گيرد مي را در بر   اي رفتارهاي مقابله 
آن سـبك    ي مقابلـه نمـره بـاالتري كـسب كنـد          هـا   هر آزمودني كه در يكي از سبك       .اجتنابي
ي  اندلر و پاركر ضريب آلفاي كرونباخ را بـراي عامـل مقابلـه    .گيرد  مياي را بيشتر به كار   مقابله

ي  براي پسران نوجـوان و بـراي عامـل مقابلـه     /.92 براي دختران نوجوان تا /.90مسئله مدار از 
 82/0 از ي اجتنـابي   براي عامل مقابله   براي پسران و   /.82براي دختران تا    /. 85هيجان مدار از    
 اين پرسش نامه اولين بار در ايـران توسـط     .اند  براي پسران گزارش كرده    85/0براي دختران تا    

ي متعـدد  هـا  از آن پـس در پـژوهش    .اكبرزاده ترجمه و مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است         
 نيـز در پـژوهش خـود ضـريب آلفـاي            )2002(از جمله قريـشي      .اعتبار آن سنجيده شده است    

  .به دست آورده است )آلفا = /.8133(كرونباخ را در حد بااليي 
  وهشاجراي پژروش 

بدين صورت كه پس از بيان توضيحاتي دربـاره      ،است اين پژوهش به صورت گروهي اجرا شده      
  . به نمونه ارائه شدها  پرسش نامه،ها به پرسش ي پاسخ شيوه

  : ها تجزيه و تحليل داده

ان عـادي و بزهكـار دختـر و         درصد فراواني توزيع سني دو گروه نمونه نوجوان       ) 1(جدول شماره   
  .دهد  ميپسر را در تحقيق حاضر نشان
   فراواني و توزيع سني در گروه ، درصد- 1 جدول

   نوجوانان عادي و بزهكاري نمونه
 بزهكار عادي

 پسر دختر پسر دختر 
  

 كل سطري
  گروه
  
 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني سن

 14/29 51 43/3 6 86/2 5 17/8 15 29/14 25 ال  س15
 43/31 55  51/5 9 71/1 3 86/14 26 71/9 17  سال 16

 43/39 69 86/14 26 71/1 3 57/12 22 29/10 18 سال 17و18
 100 175 43/23 41 28/6 11 36 63 29/34 60 كل ستوني 

  
ي هـا    بزهكـار را در شـيوه      ميانگين نمرات هر يـك از دو گـروه نوجوانـان عـادي و             ) 2(جدول  
  .دهد اي به صورت جداگانه نشان مي مقابله
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   ميانگين نمرات نوجوانان عادي و بزهكار - 2جدول 
  اي ي مقابلهها در شيوه

 بزهكار عادي
 پسر دختر پسر دختر

  ها گروه
  

 ميانگين ميانگين ميانگين ميانگين هاي مقابله شيوه
 45/51 9/50 91/53 05/56 له مدارئ مسي همقابل

 35/51 3/58 80/42 58/48  هيجانيي همقابل
 65/48 2/57 83/41 42/43  اجتنابيي همقابل

ي مقابله با استرس در نوجوانان عـادي و     ها  ي مربوط به تفاوت ميان شيوه     ها  داده) 3(جدول  
  .دهد  ميبزهكار دختر و پسر را نشان

  بحران دري مقابله با ها  درصد و فراواني توزيع شيوه- 3جدول 
  نوجوانان عادي و بزهكار

  ي مقابلهها شيوه كل سطري اجتنابي هيجان مدار له مدارئمس
  
  
 صد در فراواني  صد در فراواني  صد در فراواني  صد درفراواني  ها  گروه

 28/70 123 26/16 20 76/22 28 98/60 75 عادي
 72/29 52 16/21 11 77/30 16 08/48 25 بزهكار 
 100 175 71/17 31 14/25 44 14/57 100 ي كل ستون

توسط آزمون تحليل واريانس دو عاملي موررد ارزيابي و تحليل قرار گرفتـه       ) 3(ي جدول   ها  داده
  .به صورت خالصه بيان شده است )4(كه نتايج در جدول 

  ي ها  خالصه اطالعات واريانس دو عاملي تفاوت شيوه- 4جدول 
  و بزهكاردر نوجوانان عادي اي  مقابله

 Pمقدار  F مقدار ميانگين مجذورات مجموع مجذورات درجه آزادي منبع پراكندگي
 A( 2 82/906 41/453 87/41 01/0(هاي مقابله  شيوه
 B ( 3 72/1662 24/554 17/51 01/0(اي  هاي نمونه گروه
 A*B( 6 94/727 32/121 20/11 05/0(ها  در گروهها  شيوه

  83/10 8/5623 519 روههاي شيوه ـ گ درون گروه
شود كه تفاوت ميان نوجوانان عادي و بزهكار          مي ي صورت گرفته مشاهده   ها  با توجه به ارزيابي   

شيوه در  (B *Aو ) اي هاي نمونه گروه ( B،)ي مقابله ايها شيوه (Aدختر و پسر در متغيرهاي 
   .شود مي  اول پذيرفتهي و فرضيه ، بوده استمعناداردر تحقيق حاضر ) ها گروه
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 نيز از آزمون تحليـل واريـانس دو          در دختران و پسران    اي ي مقابله ها   شيوه تفاوتسي  رجهت بر 
  :به صورت خالصه بيان شده است) 5(در جدول  عاملي استفاده شد كه نتايج آن

  يها  اطالعات تحليل واريانس دو عاملي تفاوت شيوهي  خالصه- 5جدول 
  در دختران و پسراناي  مقابله

 Pمقدار  Fمقدار  ميانگين مجموع مجذورات مجموع مجذورات زادية آدرج پراكندگيمنبع 
 A( 2 037/1269 52/634 11/27 01/0(ي مقابله ها شيوه

 B ( 3 25/836 75/278 91/11 01/0(جنس 
 B* A( 6 22/608 44/101 33/4 05/0(در جنس ها  شيوه

 4/23 2148 519 ي شيوه ـ جنسها درون گروه
 

 

، B) اي ي مقابله ها  شيوه( Aپسران در متغيرهاي     و دختران ميان تفاوت  كه دهد  يج نشان مي  نتا
 دوم نيز تأييد شـده  ي  فرضيه به اين ترتيب بوده ومعنادار ) جنس  درها شيوه  (B*A و )  جنس (

   .است
  بحث و نتيجه گيري

در نوجوانان عـادي و     ي مقابله با استرس     ها  پژوهش حاضر با هدف تحليل و بررسي انواع شيوه        
 شـناخت رفتارهـاي نوجوانـان داشـته         ي  بزهكار سعي در دستيابي به اطالعات بيشتر در زمينـه         

  .است
اي  ي متفاوت مقابله  ها   نوجوانان عادي و بزهكار از شيوه      ي  نتايج تحقيق حاضر مؤيد استفاده    

 ،نـاس ، )1999( هـاگلف ، ايـسمن ، ي راچكـين ها با يافته  در مواجهه با شرايط استرس زا است و       
ي بـه دسـت آمـده مـشاهده         هـا   با توجـه بـه داده      .همانندي دارد  )2005( وكوپس دي كاسترو، 

ي هيجان  ها  ي باالتر از شيوه     ي مسئله مدار   شيوه شود كه ميانگين نمرات نوجوانان عادي در       مي
 هيجـان مـداري و   ي نوجوانـان بزهكـار نمـرات شـيوه      در حالي كـه در  ،مداري و اجتنابي است   

اين   بيشتر ي   استفاده ي  جتنابي به خصوص در گروه دختران بيشتر است و اين امر نشان دهنده            ا
توان ناشـي از عـدم كنتـرل يـا            مي ي هيجاني و اجتنابي است كه اين مسئله را        ها  گروه از شيوه  

تواند زمينه ساز تحقيقـات      ضعف كنترل در رفتارهاي تكانشي در آنان دانست و اين موضوع مي           
 در تئوري روان كاوي نيز به ايـن مـورد اشـاره شـده اسـت كـه وجـود رفتارهـاي                      .دبعدي باش 

توان ناشي از ناتواني اين افراد در كنترل رفتارهاي لذت جويانـه   بزهكارانه در افراد بزهكار را مي     
بزهكارانـه را در ايـن       تـوان رفتارهـاي    حتي مي  )2000( ي برزينا ها   طبق يافته  ،بنابراين .دانست

  . كوتاه مدت در نظر گرفتي  مؤثر براي مقابلهي نوعي يك وسيلهافراد به 
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ي مقابله بـا اسـترس در نوجوانـان بـا        ها  همچنين نتايج تحقيق حاضر نشان داده است كه شيوه        
كامپـاز   . حاضر در تأييـد نتـايج تحقيقـات قبلـي اسـت            ي   نتيجه .جنس آنان ارتباط داشته است    

ي ها  پسران و ارتباط شيوه    در دختران و  اي    ي مقابله ها  در تحقيقات خود به تفاوت شيوه     )  1988 (
 تحقيقات خـود   در نيز ) 1995 (،پالنكريل ،بولوگينيني .و جنس در نوجوانان اشاره دارد     اي    مقابله

عوامـل حمـايتي در      اي و سـالمت و بهداشـت روانـي و          به تأثير جنس بـر راهبردهـاي مقابلـه        
  .اند نوجوانان اشاره داشته

در اي    ي جنسي در راهبردهـاي مقابلـه      ها  نيز در تحقيق خود تفاوت    ) 1997(ي  دي آنداوبرادل 
ي هـا    كه دختران و پسران بـا تجربـه        اند  نوجوانان را مورد بررسي قرار داده و خاطر نشان ساخته         

، مـاتلين ،   مـوالك  .برنـد   مـي  بنابراين راهبردهاي متفاوتي را نيز به كار       ،اند  رو بوده  متفاوتي روبه 
اي مـذهبي و     ي مقابلـه  هـا   ي افـسردگي، مـدل    هـا   جنس بـر نـشانه     نيز تأثير  )2006( باكسديل
 ي مذهبي در افكار و رفتارهاي خود كشي در ميان نوجوانان را در تحقيقات خود نشان              ها  مداخله
  .ند ا داده

 بـه خـصوص در      ،اي مناسب  ي مقابله ها  دارد كه روش   نتايج اين پژوهش به روشني بيان مي      
 ،شـوند  رو مـي   بـه  بيـشتر و جديـدتري رو      ي كه نوجوانان با شرايط بحراني     ن حساس نوجوان   دورا
  . شان كمك بسياري نمايد مشكالت تواند آنها را دربرخورد و حل مي

ي نوجوانـان و امكـان       ي مقابله بـا اسـترس در رفتـار سـازگارانه          ها  با توجه به اهميت روش    
اقـدامات   عنـوان  بـه  عـادي  وانـان نوج توان در گروه   ي اخير مي  ها   در سال  ها  روش آموزش اين 

آموزشـي بـه     -درماني   يها  ي اصالح و تربيت به عنوان يكي از روش        ها  پيشگيرانه و در كانون   
  .اي مناسب را آموزش داد ي مقابلهها نوجوانان بزهكار روش
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  :منابع

 مقابلـه بـا     يهـا   ي هويـت شـغلي و سـبك       ها  بررسي ارتباط ميان پايگاه    .)1380( .م افراسيابي،
 پايان[  ديگري در نوجوانان عادي و بزهكار شهر تهرانـي خود   رابطهران با سطوح بح
  دانشگاه الزهرا ]ي كارشناسي ارشد نامه
 مؤلف ـ چـاپ    ناشر،) رشد و تحولشناسي روان( به پيري گذر از نوجواني )1376( . ن،اكبر زاده
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