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 :چکیده

بزهکاری یکی از مشکالت دورۀ نوجوانی است که می تواند مشکالت جدی برای نوجوانان، خانواده و اجتماع ایجاد نماید و عوامل 

در نوجوانان بزهکار و عادی شهر کرمان بوده  باورهای غیرمنطقیهدف از پژوهش حاضر مقایسه . متعددی در بروز آن دخالت دارند

جامعه آماری شامل نوجوانان بزهکار و عادی شهر کرمان است که با  .بر این اساس روش پژوهش از نوع علی مقایسه ای است .است

تصادفی ساده در  و با استفاده از روش نمونه گیری. نفر نوجوان عادی نیز در نظر گرفته شد 333نفر بزهکار،  333توجه به تعداد 

نفر در هر گروه  961مورد نوجوانان بزهکار و نمونه گیری خوشه ای در مورد نوجوانان عادی و بر اساس فرمول کوکران تعداد 

جهت تجزیه و تحلیل داده ها از . بوده است (9163-61)پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونزابزارهای پژوهش شامل . انتخاب گردید

باورهای نتایج حاصل از پژوهش حاکی از این است که سطح . استفاده شده است( Tآزمون)استنباطی  و صیفیروش های آمار تو

باورهای غیرمنطقی در نوجوانان بزهکار باالتر به طوری که سطح . در بین نوجوانان بزهکار با نوجوانان عادی تفاوت داردغیرمنطقی 

 .از سطح آنها در نوجوانان عادی بوده است

 .، نوجوانان بزهکار و عادیباورهای غیرمنطقی :کلیدی کلمات
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 مقدمه

با افزایش سطح تکنولوژی،پیچیده تر شدن شرایط صنعتی، افزایش میزان شهرنشینی، باال رفتن توقعات انسانی از زندگی،متجدد 

 فشکا لهأمس وزهمرا .افزایش بگذاردشدن و سرّی گشتن انسان باعث گردیده که ضریب ارتکاب جرم و بزهکاری در جوامع رو به 

 سطح در ریبزهکا مساله یشافزا و وزیمرا معاجو به مبتال یگرمسائلازد دیبینفر تضارتعا و یجیتالید نسل رظهو علت به نسلها

بزهکاری نوجوانان از مشکالت اساسی بسیاری از جوامع است که به علت آسیب ها و خسارت هایی که در زندگی  ستا معاجو

بزهکاری رایج ترین نامی است که برای رفتارهای  (.Nas, 2005)قربانیان و بزهکاران در مقیاس وسیع تر، جامعه بر جای می گذارد

مجرمانه نوجوانان مورد استفاده قرار گرفته است و رفتارهای گوناگونی چون فرار از منزل، دزدی،روسپیگری و قاچاق و نظایر آن را 

می  هیددتی ومتفای به شکلها مختلف یمحیطها در که ستا جتماعیا هپیچید هپدید یک ریبزهکا(. 0223مارت ،)دربر می گیرد

بررسی رفتارهای بزهکارانه از حیث نتایجی  .ندده اتعریفکر ریبزهکارا جامعه یهارهنجا از افنحرا وجتماعیا نظم شکستن .شود

که برای زندگی، سالمتی و رشد روانی اجتماعی نوجوانان به همراه می آورد از قبیل، بیماری های روانی همچون افسردگی، 

و  (jess or, 1999)ترک تحصیل و فرار از مدرسه، عدم موفقیت تحصیلی و شغلی ،ناخوشی و حتی مرگ،ایدز و بیماری های جنسی

شیوع رفتارهای پرخطر که آن ها را به سمت بزهکاری سوق می دهد، در سالهای .درگیری در جرائم مختلف دارای اهمیت است

اخیر در ایران به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است و نگرانی های عمیقی را در سطوح مختلف مدیریتی، دانشگاهی و عمومی 

سال به  93بزهکاری پدیدۀ اجتماعی جهانی است که معموال برای جرائم نوجوانان زیر (.9336کی نیا، )جامعه به وجود آورده است

دوران . گرچه، جوامع گوناگون بر حسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن رو به رو هستند. کار برده می شود

ابعاد وسیعی از مفاهیم دیگر چون، باورها، ارزش ها، آرمان  نوجوانی مرحله ی دشوار زندگی است، عالوه بر وجود تنش های زندگی،

در این شرایط سازگاری اجتماعی روانی فرد به شدت متأثر از . ها و تعهد نسبت به زندگی در این مرحله نیز اهمیت زیادی می یابد

رگ است؛ تغیرات سریع احساسی، دورۀ تغیرات بز9نوجوانی (.9336نوابی نژاد ،)ثبات خویشتن پنداری و تصویر فرد از خود است

، نوجوانی دورۀ اکتشاف، اتکا به نفس، کنترل بر خود، توانایی تصمیم گیری مستقالنه و (Akhnbakh, 2003)فیزیکی و اجتماعی

نوجوانی دورۀ گذرایی است که طی آن روابط با همساالن تعمق می شود، (. Feldman, S.S and  Elliott, 1990)دورۀ انتخاب است

مصرف مواد مخدر، خشونت . قالل در تصمیم گیری رشد می کند و فرد در پی مشغله های فکری و تعلقات اجتماعی بر می آیداست

شیوع رفتارهای پرخطر در بین . و رفتارهای جنسی عامل بسیاری از مرگ و میرهای سنین نوجوانی و اوایل بزرگسالی است

دهد در سالهای اخیر در ایران به یک مسئلۀ اجتماعی تبدیل شده است و نگرانی نوجوانان که آن ها را به طرف بزهکاری سوق می 

یکی از متغیرهای مهمی که الزم در  . های عمیقی را در سطوح مختلف مدیریتی، دانشگاهی و عمومی جامعه به وجود آورده است

 . یعنی پذیرش یک اصل یا یک مذهب یا یک حقیقت 0باور .می باشد باورهای غیرمنطقی آناناین شخصیت ها بررسی شود، مؤلفه 

اتکینسون، )باور یعنی اعتقاد، ایمان و عقیده. باور یعنی تمایل به واکنش خودآگاهانه در یک شیوۀ یا طریقۀ ثابت در یک وضع خاص

 :از یک دیدگاه باورها به دو دسته تقسیم می شوند(. 9319هیلگارد؛ ترجمه براهنی و همکاران، 

کسانی که باور دارند در کاری موفق می شوند و بدون شک توانایی انجام آن کار رادر خود می بینند و موفق : ورهای منطقیبا( الف 

 .خواهند شد

فالین )این باور که نیاز به حمایت و تأیید افرادی دارند که آن ها را می شناسند و یا به آن ها عالقه دارند: باورهای غیرمنطقی( ب 

 :باورهای غیرمنطقی در ویژگی اصلی دارند (.9331؛ به نقل از تقی پور  9111،
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 .ما بیان می شوندـ توقعات خشک و تعصب آمیزی هستند که معموال با کلمات باید و حت 9

ـ فلسفه های خودآشفته ساز، که معموال حاصل این توقعات هستند و انتساب های بسیار نامعقول و بیش از حد تعمیم یافته  0 

 (.9333پروچسکا ؛ به نقل از شیرزاد ،)ایجاد می کنند

: ر غیرمنطقی آمده است که عبارتند از در مورد باورهای غیرمنطقی تقسیم بندی های مختلفی وجود دارد و در یک نوع آن ده باو

توقع از دیگران، انتظارات بیش از حد از خود، سرزنش کردن، واکنش با درماندگی با ناکامی، بی مسئولیتی عاطفی، نگرانی زیاد توام 

ای غیرمنطقیرا باوره 3برنالد. با اضطراب، اجتناب از مشکل، باورهای غیرمنطقی وابستگی، درماندگی برای تغییر و کمال گرایی

خواست ها و هدف هایی می داند که به صورت الویتهای ضروری در می آیند، به طوری که اگر برآورده نشوند، موجب آشفتگی می 

الیس معتقد است که . باورهای غیرمنطقی باورهای ناکارآمدی هستند که مانع رسیدن فرد به اهداف شخصی شان شده است .شوند

ا حفظ می کند و اهداف و ارزشهای فرد را برای یک زندگی لذت بخش و خوشایند و ارزشمند مشخص می تفکر منطقی بقای فرد ر

بیان می کند که انسان افکار غیرمنطقی را به ( 9131) الیس. بنابراین اعمال ما بستگی به نوع تفکر و چگونگی اندیشه دارد. نماید

از صفات پایدار را این باورها تشکیل می دهند و همواره در رفتار و عواطف او  طور مداوم برای خود تکرار می کند، بنابراین جنبه ای

 .  متجلی می شوند

فرد ضمن قبول نکردن واقعیت و جذب شدن در فرایند افکار غیرمنطقی در برتری جویی مفرط خود مبتال به ( 9119)از نظر الیس

 .نامیمعوارضی نسبتا شدید می شود که اغلب آن را اختالل عاطفی می 

به اعتقاد او رفتارهای ناسازگار تا حد زیادی ناشی . یکی از نظریه های معروف شناختی در زمینه اختالالت عاطفی نظریه الیس است

باورهای . از باورهای غیرمنطقی است که بر آنچه برای خودمان توصیه می کنیم اثر می گذارد و در نتیجه رفتار ما را کنترل می کند

ورهایی هستند که بر روان فرد سلطه دارند و عامل تعیین کننده نحوه تعبیر و تفسیر و معنی دادن به رویدادها و غیر منطقی با

باورغیرمنطقی حقیقت ندارد و با واقعیت منطبق نیست، باید و حکم برای . تنظیم کننده کیفیت و کمیت رفتارها و عواطف است

و مانع مواجهه موفقیت آمیز با حوادث تحریک کننده . ز ایجاد نظم جلوگیری می کندفرد می آورد، تعادل فرد را از بین می برد، ا

 (.Ellis, 1995)می گردد

در مورد مشکالت رفتاری و روانی معتقد است که بسیاری از ناراحتی های مردم و زندگی عاطفی نامنظم آن ها ( 9111)الیس 

از نظر او مشکالت روانی نتیجه شناخت . خود و جهان پیرامون آن ها داردریشه در انواع عقاید غیرمنطقی و غیر واقعی در مورد 

های نادرست افراد است چرا که عواطف محصول شناخت است؛ و پیامدهای فراوانی که از تفکرات غیرمنطقی ناشی می شوند علل 

نطقی و غیرمنطقی عملکرد ادراکی مطالعات نشان می دهند که باورهای م. اساسی مهمترین اختاللهای هیجانی به شمار می روند

. ادراک افرادی با باورهای منطقی در مقایسه با افرادی با باورهای غیرمنطقی اثربخش تر و کاربردی تر است.فرد را متأثر می کنند

در حال  به نظر می رسد تفکر، احساس و عمل در تعامل با یکد یگرند و هر یک از این فرایندها نسبت به دو فرایند دیگر پیوسته

تأثیر پذیری و تأثیرگذاری هستند این تفکر و اندیشه فرد است که به هر حادثه و واقعه ای معنایی خاص می بخشد، احساسات وی 

را تایید می کند که بسیاری از ناراحتی های ( 9111)این یافته، نظریه الیس. را تشکیل می دهد و عمل وی را رهبری می کند

از این رو تا زمانی که . م و اختاللهای عاطفی آن ها نتیجه طرز تفکر غیرمنطقی و غیرعقالنی آنان استمردم، زندگی عاطفی نامنظ

تفکرات غیرمنطقی ارتباطات اجتماعی فرد را  .تفکرات غیرعقالنی ادامه دارد اختاللهای عاطفی نیز به قوت خود باقی خواهند ماند

انعی جدی برسر راه پیشرفت محسوب می گردد، چرا که بسیاری از پیشرفت به راحتی تحت تأقیر قرار می دهد و بدین ترتیب م

طبق تحقیقات به عمل آمده (.9131ساراسون و ساراسون ،)های ما در سایه مستقیم و یا غیرمستقیم با دیگران حاصل می گردد
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ایفای نقش خودابرازگرانه وا داشته افرادی که دارای تفکرات غیرمنطقی می باشند، کمتر خودابرازگرند و در موقعیت هایی که به 

 درمان منطقی، هیجانی(. Alden Lynn-E and Saran-Jermy. 1978)می شوند بیشتر از افراد خودابرازگر دچار ناخشنودی می شوند

رقتاری یک رویکرد جامع برای درمان است که درآن رویدادهای شناختی، انگیزشی و رفتاری طبق این نظریه از یک مدل ـ 

این رویکرد شامل . ف مدل پزشکی درمان می باشدفشی و نیز از مدل بشر دوستانه ی درمان طرفداری می کند و بنابراین، مخآموز

این دیدگاه را مطرح می سازد که ممکن است نظام اعتقادی فرد،  .نظریه شخصیت، نظام فلسفی و فنون درمان شناختی می باشد

اعتقادات غیرمنطقی . هم شامل مجموعه ای از اعتقادات و باورهای غیرمنطقی باشد هم شامل مجموعه ای از اعتقادات منطقی و

شخص، منشا اصلی پریشانی هیجانی او می باشد و هدف اصلی مورد نظر درمانگر معتقد به رویکرد منطقی ـ هیجانی ـ رفتاری نیز 

 (.9331مهربند،)آن است که این نوع اعتقادات غیرمنطقی مدد جو را تغییر دهد

 روش پژوهش

، با توجه به اینکه محقق اقدام به کشف و توصیف وضعیت هایی نموده است که از قبل اتفاق افتاده اند و به همان صورت موجودند

که در آن پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع . مقایسه ای می باشد -بنابراین تحقیق حاضر از نوع علی

به . مقایسه ای گذشته نگر بوده وسعی بر آن دارد که از معلول به علت احتمالی پی برد -به عبارت دیگر تحقیق علی. آن می پردازد

 .رویدادی نیزگفته می شود، زیرا علت و معلول پس از وقوع مورد بررسی قرار می گیرد -سه ای، پسمقای –تحقیقات علی 

 ابزارهای پژوهش

ماده دارد و   0این مقیاس . شده است ساخته( 9130)در سالپرسشنامه نارسایی شناختی توسط برادبنت، کوپر، فیتزجرالد و پارکز

، پاسخ می ( )، خیلی زیاد(3)، زیاد(0)، متوسط(9)، کم(2)ای، خیلی کم ها به صورت یک مقیاس پنج درجه آزمودنی به این آیتم

دم یادآوری های مربوط به حافظه، اشتباهات سهوی و ع پرتی، نارسایی حواس: اند از نامه چهار مؤلفه دارد که عبارت این پرسش. دهد

دارای پایایی و روایی فراشناخت پرسشنامه  .نمره کل برای نارسایی شناختی با مجموع نمرات زیر مقیاس ها بدست می آید. اسامی

گزارش شده  19/2و ضریب اعتبار آن  16/2نامه  ضریب آلفای کرونباخ این پرسش( م 022)در بررسی واالس.قابل قبولی می باشد 

نامه  ضریب همبستگی بین این پرسش. به دست آورده است 10/2نامه را  ضریب آلفای کرونباخ این پرسش( 9336)ابوالقاسمی. است

 .( p>29/2)ـ به دست آمده است 9/2 نامه سالمت روانی  و پرسش

 تحلیل داده هاتجزیه وروش 

در این پژوهش با توجه به مقیاس های اندازه . یکی از مهم ترین مراحل انجام تحقیق مرحله تجزیه و تحلیل داده های آماری است

شامل میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی، درصد فراوانی )گیری داده های موجود، برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای توصیفی

 .انجام شد SPSS 09با استفاده از نرم افزار مستقل و  Tباطی شامل آزمون و روشهای استن( و جداول

 یافته ها

با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر مقایسه باور های غیر منطقی در نوجوانان بزهکار و عادی می باشد لذا به بحث در زمینه یافته های 

 . پژوهشی فرضیه های تحقیق پرداخته می شود

  .در نوجوانان بزهکار و عادی متفاوت استباورهای غیرمنطقی  :فرضیه پژوهش

بنابراین می توان . درصد می توان فرضیه فوق را تایید کرد  11با توجه به نتایج آزمون همانگونه که مشاهده می شود با اطمینان 

ه به اینکه نمره باال نشانه باور و با توج. میانگین باورهای غیر منطقی در بین نوجوانان بزهکار و عادی متفاوت است: گفت 

 غیرمنطقی و نمره پایین تر نشانه باور منطقی است، می توان نتیجه گرفت باورهای غیرمنطقی در نوجوانان بزهکار بیشتر 
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 مک کی. ،(0293)الیس(.0292)، وارد و همکاران(.0290)، سالیوان و پین(.0221)این یافته با نتایج تحقیقات، نینن. از عادی است

که به بررسی باورهای (.  931)، صولتی(.9316)، خدیوی(. 931)، سعیدی(.9332)، نیک سرشت(.0229)زیگلر(.0223)و همکاران

به طور کلی می توان گفت که تصورات کامال اشتباه و غلط دربارۀ .غیر منطقی در افراد بزهکار و عادی پرداخته اند همسو می باشد

  و افرادی که بر باورهای(. 9331عزیزی ،)ن باورهای غیرمنطقی و غیرواقعی خواهد شد امورات روزمره باعث به وجود آمد

غیرمنطقی تکیه می کنند در زندگی با مشکالت چندی رو به رو خواهند شد و برای آن ها دشوار است که به خشنودی دست یابند 

ایی شناسایی شیوه های رویارویی سالم را نداشته باشد، از سوی دیگر اگر فرد در برخورد با رویدادهای زندگی توان(.9116هالین ،)

در واکنش فعال نسبت به چالش های زندگی با دشواری رو به رو خواهد شد و برای حل مشکالت زندگی خود به رفتارهای انحرافی 

ی بر روی سالمت نتایج این پژوهش نشان دادند که باورهای غیر منطقی تأثیرات مخرب و جد .پناه می برد ازجمله بزهکاری

و نشان دادند .هیجانی دارد و افسردگی و غمگینی، خودآزاری، خودسرزنشی، پشیمانی و سایر اثرات عمیق هیجانی را به دنبال دارد

به عبارتی . که باورهای غیر منطقی موجب رفتار و احساسات نامناسب مثل، خشم و پرخاشگری نسبت به خود و دیگران می شود

مناسب ریشه در باورهای غیر منطقی دارد و ارتباط بین این باورها با رفتارهای غیر مؤثر و پرخاشگرانه را نشان رفتار و احساس نا

 .دادند
 میانگین نمره باورهای غیرمنطقی بین دو گروه بزهکار و عادی(: 9)جدول 

Group Statistics 

 
میانگین خطای  انحراف معیار میانگین تعداد گروه

 انحراف معیار

 باورهای غیرمنطقی

 بزهکار
961 01333131 91313603 9300119 

 عادی
961 06131113 013 1130 0399911 

 
 آزمون لون جهت بررسی برابری واریانس ها باورهای غیرمنطقی(: 0)جدول

 سطح معناداری Fآماره  باورهای غیر منطقی

31/966 222/2 

 مستقل جهت بررسی واریانس ها باورهای غیرمنطقی tآزمون (: 3)جدول

 t-test for Equality of Means 

t  درجه

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین ها

تفاوت 

خطای 

انحراف 

 معیار

 11اختالف در سطح اطمینان 

 درصد

 حد باال حد پایین

 باورهای

 منطقیغیر

با فرض برابری 

 واریانس ها

993093 336 222. 013 9 6  03  331 003621 0 30300936 

با فرض نابرابری 

 واریانس ها

993093 0123919 222. 013 9 6  03  331 00362393 30300621 

 

 : تفسیر
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شده و این  222/2با توجه به نتایج آزمون فوق، همان گونه که در جدول مشاهده می شود سطح معناداری در آزمون لون برابر با 

که برابر با  tکوچکتر شده است، بنابراین با فرض برابری واریانس ها و مقدار سطح معناداری در جدول  21/2مقدار از سطح خطای 

از سوی دیگر . درصد می توان فرضیه فوق را تایید کرد  11با اطمینان ( می باشد 21/2از خطای  این مقدار کوچکتر)شده 222/2

 31/013میانگین گروه بزهکار برابر با  )میانگین متغیر باورهای غیر منطقی در بین دو گروه جوانان بزهکار و عادی نیز متفاوت بوده

نیز نشان دهنده تفاوت این متغیر در بین دو گروه می باشد  9/01 انگین و اختالف می( 061/11و میانگین گروه عادی برابر با 

 . میانگین باورهای غیر منطقی در بین نوجوانان بزهکار و عادی متفاوت است: بنابراین می توان گفت

 نتیجه گیریبحث و 

راوت، عشق و آرزو، استقالل طلبی نوجوانی دروه دگرگونی های همه جانبه ی جسم وروان است، این دوره از طرفی دوره شور و ط 

بزهکاری رایج ترین نامی است که برای . و آفرینندگی است و از سوی دیگر دوره ی طغیان، بی قراری، اضطراب و ماجراجویی است

ق و رفتارهای مجرمانۀ نوجوانان مورد استفاده قرار گرفته است و رفتارهای گوناگونی چون فرار از منزل، دزدی، روسپیگری، قاچا

به طور خالصه بزهکاری نوجوانان را می توان نقص معیارهای قانونی توسط نوجوانان (. Mar. 2008)نظایر آنها را در برمی گیرد

بزهکاری نوجوانان از مشکالت اساسی بسیاری از جوامع است که به علت آسیب ها و (. 9331نازکتبار و همکاران،)تعریف کرد

قربانیان و بزهکاران و در مقیاس وسیعتر، جامعه بر جا می گذارد، سبب ایجاد نگرانی فراوان از سوی خسارتهایی که در زندگی 

. امروزه بزهکاری به عنوان یک مشکل اجتماعی، امنیت افراد و جامعه را تهدید می نماید (.Nas, 2005)نهادها مختلف شده است

مورد تهدید می باشند چرا که این افراد به علت کمبودهای روانی مانند  نوجوانان بزهکار معموالً از نظر سطح بهداشت روانی نیز

عاطفه و عدم داشتن خانواده ای به عنوان تکیه گاه و پایگاه روانی بیشتر از نوجوانانی که در خانواده های با امکانات عالی و اقتصادی 

بزهکاری برخی از .وانی آنان مورد تهدید می باشدباالتر زندگی می کنند و از نظر عاطفی دچار نقصان نمی باشند، سالمت ر

به عالوه چندین مطالعه، انواع رفتارهای مخاطره آمیز (. Jess or, 1992)نوجوانان صرفاً به دلیل ناراحتی های شدید روانی آنان است

نوشیدن الکل، رفتارهای  و مشکالتی که نوجوانان بزهکار در آن درگیر هستند را فهرست کرده اند که عبارتند از مواد مخدر و

نامشروع جنسی، درگیریهای خشن و فیزیکی، حمل اسلحه، بزه، شکست تحصیلی، مشکالت رفتاری و تحصیلی، مشکالت رفتاری و 

یکی از متغیرهای  (.Bruc and. Dart, 2000)عاطفی، سبک های فرزندپروری نامناسب و تعلق به خانواده های ناکارامدو آشفته

عاطفی -مطابق با نظریه ی عقالنی .مولفه باورهای غیرمنطقی آنان می باشد این شخصیت ها بررسی شود، مهمی که الزم در

به عبارت دیگر این نوع باورهای فرد . می توان گفت که باورها و افکار فرد است که می تواند بر رفتار او تأثیرگذارد(9112)الیس

باورهای منطقی منجر به پیامدهای . ننده یا همان اتفاقی که رخ داده استتعیین کننده ی رفتارهای اوست، نه حادثه ی فعال ک

برعکس وجود باورهای (.Gordon, L., At Ed. 2008)عاطفی و رفتارمنطقی در فرد شده و به حفظ سالمت روان فرد کمک می کند

 نیز درماندگی نسبت به تغییرات  غیرمنطقی مانند اضطراب بیش از حد در مورد آینده و نگرانی در خصوص دسترسی به اهداف و

این احساس برانگیختگی به دنبال احساس شکست . ایجاد شده در زندگی، باعث تجربه ی مکرر سطوح باالی برانگیختگی می شود

از طرف دیگر احساس شکست مداوم موجب ناتوانی . و ناکامی در رسیدن به اهداف نیز به صورت مکرر توسط فرد تجربه می شود

فرد در مواجهه با مشکالت شده، در نتیجه هنگام رویارویی با مشکالت وپذیرفتن مسئولیت فرد احساس اضطراب کرده و با روشهای 

از راههای  می توان گفت در افراد بزهکار یکی. مختلف از حل آنها اجتناب می کند تا بدین وسیله اضطراب خود را کاهش دهد

باورهای غیر منطقی و مؤلفه های آن از جمله بی . اصلی مقابله با فشار و شکست مصرف مواد و به تبع آن عوامل مجرمانه است

مسئولیتی هیجانی، وابستگی و غیره بر روی سالمت روانی وهیجانی همچون خودآزاری خود سرزنشی، پشیمانی و رفتارهای 

بدرفتاری در افراد بزهکار و همچنین مشخص شد که افرادیکه سبک تبیینی بدبینانه ای  نامناسب مثل خشم و پرخاشگری و
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عموماً وابستگی در این افراد در نیاز به پذیرش . داشتند نمره آنها در باورهای غیرمنطقی باالتر و سطح تحمل پایین تری داشتند

حاضر نشان می دهندکه افراد بزهکار در مقایسه با افراد عادی در مجموع نتایج پژوهش . توسط دیگران و ترس از تنهایی ریشه دارد

باعنایت به نتایج حاصل از پژوهش . هستند که منجر به کاهش عملکرد شناختی آنان می شودبیشتری دارای باورهای غیر منطقی 

رمان افراد بزهکار و افزایش این حاضر با توجه به موانع و محدودیت های موجود پیشنهاداتی که می تواند نتایج تأثیرگذارتری در د

 . مهارت ها در افراد عادی در پی داشته باشد در زیر ارائه می گردد
 محدودیت ها

 .همکاری و همراهی ضعیف نوجوانان بزهکار و عادی در پاسخگویی به سؤاالت اول،

 تعداد زیاد سؤاالت پرسشنامه ها و خستگی در پاسخگویی به این سؤالت دوم،

 ختصاصی محیط زندان و دسترسی محدود به افرادمسائل اسوم،

 ...و تنوع بزهکاری، ( 91-91)ناهمگن بودن نمونه از نظر سن چهارم،

 .انتخاب جامعه آماری نوجوانان عادی مدارس توسط بخش مدیریت مدارس و نه پژوهشگرپنجم، 

کم توجهی مسئولین به کارهای تحقیقاتی و پاسخگویی سرسری نوجوانان جامعه آماری پژوهش به پرسشنامه ها جهت  ششم،

 .دستیابی به نتایج صحیح

 پیشنهادها

 .بر سالمت روان افراد بزهکار و عادی باورهای فراشناختیمقایسه ی میزان تأثیر اول،  

 .ان توسط سیستم های آموزشی و پرورشی در جهت کاهش و رفع عوارض آندر جامعه نوجوان باورهای غیرمنطقیشناخت ، دوم

 .، مقایسه ی میزان نقش باورهای غیرمنطقی در شادمانی و امید به زندگی افراد بزهکار و عادیسوم

 .، مجهز کردن افراد دارای گرایش به بزهکاری به راهبردها و باورهای منطقی مناسب و موثرچهارم
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