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مقدمه و بیان مسأله

تعادلی در س ررح بایتر (در شراي تهديد کننده) وقاعرردتاً بايد

توجه به مسائل جوانران همیشره از کرانونیتررين مووروعات

موجبات سازگاری موفق در زندگی را فراهم آورد و يکررررری

محسوب شده است .در اين دوره از چرخه زندگی بره دیيرل

ديگر از مؤلهههايی که در ارتکاب جرم از سوی جوانان آنهرا

روانشناختی فردی و مختصات اجتماعی ،اقتصادی و سیاسری

را از بسیاری فرصتهای مﺜبت و سرازنده محرروم مریسرازد،

جامعرره و در حاشرریه بررودن جوانرران ،احتمررال شررکلگیررری

شیوه های فرزندپروری است که تأثیر زيرادی برر دشرواری در

(عبردالهی و موسروی.)3168 ،

تنظیم هیجان با تابآوری در امر ارتکاب جوانان به جرم مورد

يکی از مؤلهههايی که تأثیر زيرادی برر جررم در جوانران دارد

نظر قرارگرفته است .منظور از سبک فرزندپروری به روش هرا

عامل نقص در تنظیم هیجان است کره در برخرورد برا محری

و رفتارهای ويژه گهته میشود کره جداگانره يرا در تعامرل برا

رشد دهنده ،تکوين میيابد و در ییر ايرن صرورت بره همران

يکديگر بر رشد کودك تأثیر میگذارند .در واقع پايه و اسرا

شکل اول میماند .نقص در تنظریم هیجران عراملی اسرت کره

شیوه فرزندپروری مبرین ترالشهرای والردين بررای کنتررل و

می توان در کودکی شکل بگیرد و تا بزرگسرالی وجرود داشرته

اجتمررراعی کرررردن فرزندانشررران اسرررت

.)Baumrind,

است و مشکالتی ايجاد کند ( )Gratz & Romer, 2004نیز نظرم

فرزندپروری مقتدرانه :مناسبترين روش فرزندپروری اسرت،

بخشی هیجانی در بر گیرنده چهارمؤلهه می دانند )3 :آگاهی از

والدين مقتدر درخواست های معقولی بررای پختگری دارنرد و

هیجانات و فهمیدن آن ها؛  )1پرذيرش هیجانرات؛  )1توانرايی

اين درخواستها را با تعیین محدوديتها و اصرار بر ايرنکره

کنترل رفتارهای تکانشی و رفتارکردن مطابق با اهداف مطلوب

کودك بايد از آنها تبعیت کند ،به اجرا میگذارد .در عین حال

در زمانی که هیجان منهی تجربه مریشرود؛ )1توانرايی کراربرد

صمیمیت و محبت نشران مریدهنرد .صربورانه بره نقطره نظرر

انعطافپذير تدابیر نظم بخشی هیجانی متناسب با موفقیت بره

فرزندانشان گروش مری دهنرد و مشرارکت در تصرمیمگیرری

منظور تنظیم مطلوب پاسخهای هیجرانی دسرتیابی بره اهرداف

خانوادگی را ترییب می نمايند .فرزندپروری مستبدانه :والدينی

شخصی و احترام به در خواست محیطی است .هیجران هرا در

که از اين سبک استهاده میکنند نیز متوقع هسرتند ولری بررای

خرردمت اهررداف هسررتند و تنظرریم هیجرران از ريررق مهررار و

پیروی کردن آن چنان ارزش زيادی قائلنرد کره فرزنردانشران

مديريت هیجانهای ناخوشايند و دردآور به دستیابی به اهداف

دوست ندارند پیروی کنند .والدين انتظار دارند فرزنردانشران

کمک میکنند ( .)Vims & Pina, 2010تابآوری به عنوان يکی

بدون چون و چرا از دستورات پیروی کنند و کمتر با آنها بره

3

گهتگو میپردازند .سبک آسانگیرانه :والدين مهررورز و پرذيرا

گرايشهای کجروانه بیشتر میشرود

ديگر از مؤلهههرای تأثیرگرذار برر پديرده جررم اسرت .والرر

(1991

( )2001تابآوری را سازگاری مﺜبت فرد در واکنش به شراي

هستند ولی متوقع نیستند و از هر گونه اعمال کنترل خودداری

ناگوار (آسیبها و تهديدات) میداند .البتررره ترررابآوری تنها

میکنند ،والدين آسانگیر بچههايشان را در هر سنی ولو اينکه

پايداری در برابر آسیبها يا شراي تهديد کننده نیست و حالتی

قررادر برره تصررمیمگیررری نیسررتند ،آزاد مرریگذارنررد و بررر

انهعالی ،در رويارويی با شراي خطرناك نيسرررررت .بلکه شرکت

تصمیمگیری های آنها نظارتی اعمال نمیکننرد (پاپالیرا.)3161 ،1

Conner

داشتن جامعه سالم مستلزم وجود جوانان و خانوادههای سرالم

 .) Davidson,بونانو )2004( 1کرررام هر )1999( 1معتقد

است که دستيرابی بره آن از ايجراد بسریاری از مشرکالت و

است تابآوری يا بازگشت به تعادل پايه است يا رسیدن بررره

مسائل موجود در اجتماع پیشگیری میکند و بالنردگی جامعره

فعال و سازنده در محی پیرامونی خود است (
2003

&

را به دنبال دارد .جرم واقعیتی اسرت کره در حروزه مشرکالت
1
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میشود و از مصاديقی است که به کارکرد

همین دلیل ،پرداختن به مسائل جوانان بايرد در اولويرت قررار

خانواده و جامعه خلل وارد میکندو صدمات مرالی و جرانی و

گیرد ،علیالخصو

در شرايطی که جوانان نزديک به نیمی از

روانی را پديد میآورد .بر اين اسا  ،اين پژوهش به مقايسره

جمعیت حوزه مطالعه و بیش از  %52زندانیان شهر ايالم را بره

بین شیوههای فرزنردپروری و دشرواری در تنظریم هیجران برا

خود اختصا

دادهاند .جوانان سررمايههرای مرادی و معنروی

تابآوری درجوانان مجرم و ییر مجرم میپردازد.

يک جامعه محسوب میشوند و ارتکاب جرم و شیوع گسترده
آن در بین آنها میتواند به مﺜابه يکی از موانرع عمرده توسرعه

اهداف پژوهش

عمل کند (ايار .)3166 ،با توجه به نکات پیش گهته شرده لرزوم

اهداف اصلي

بررسی عوامل مؤثربرای ارتکاب جرم در بین جوانران روشرن

مقايسه سبک های فرزندپروری ،دشواری در تنظریم هیجران و

میشود .جدال دراز مدتی بر سر اينکه کدام مدل يرک يرا دو

تابآوری در جوانان مجرم و ییر مجرم.

عامل توصیف کننرده هیجران هسرتند ،وجرود دارد .رفرداران
مدلهای دو عاملی بحث میکنند که هیجانها از نظرر ادراکری

اهداف فرعي

از تنظیم هیجان متهاوت است .زيرا هیجانها میتوانند فشاری

مقايسه سبک فرزندپروری مقتدرانه با دشواری در تنظریم هیجران و

متهاوت روی رفتاری که شخص آن را کنترل مریکنرد ،داشرته
(& et al., 2011; Bariola & et al., 2011

تابآوری در جوانان مجرم و ییر مجرم .

اسرت

مقايسه سبک فرزند پروری مستبدانه با دشواری در تنظیم هیجران و

نويسندگان همچنین بیان میکننرد کره فراينردهای شرناخت و
3

 .)Coleايرن
و همکراران

تابآوری در جوانان مجرم و ییر مجرم .

تنظیم هیجان مستهل هستند .در مقابرل کرام و

مقايسه سبک فرزندپروری آسانگیرانه با دشواری در تنظریم هیجران

( )2004مدل يک عامل را ارائه کرده وبیان میکند که هیجان و

و تابآوری در جوانان مجرم و ییر مجرم.

تنظیم هیجان همزمان رخ میدهد .هنگامی که هیجانها رفترار
را کنترل میکنند ،همان موقع نیز کنترل میشوند .در مقابل اين

مباني نظري پژوهش

دو ديدگاه ،کاگان )1994( 1تذکر داده است که به علت نقرص

دوران جرروانی برره معنررای عررام مرحلرره گررذرا از کررودکی برره

دانش ما از هیجانات ،نمیتروانیم هیجران را از تنظریم هیجران

میانسالی است و به دوره نوجوانی و جوانی به معنای خرا
تقسیم میشود .اگر چه در شراي کنرونی کشرور ،صرحبت از
جوانی به میرانسرالی مریشرود؛ امرا توسرعه گرذرا و توسرعه
نامتقارن ،همچنان بسرتر زايرش آسریبهرای متنروع اجتمراعی
مطرح است؛ در چنین شررايطی توجره بره مسرائل جوانران از
اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زيرا بخشری از منرابع انسرانی
توسعه به واسطه کاهش سهم جوانان در هرم جمعیتری کشرور
به تعامل رفته و بخشی ديگر نیز احتمایً تحت ترأثیر گسرترش
آسیبهای اجتماعی تقلیل میرود .از سوی ديگر ،کاهش کمی

جدا کنیم ( .)Bariola & et al., 2011تنظیم هیجان و زورگرويی:
بخش قابل توجهی از تحقیقات در زمینه فرايندهای هیجانی و
قربانی شدن پیشنهاد میکنند که کودکانی کره بره رور مکررر
قربانی زورگويی میشوند شیوه تنظیم هیجانشران نسربت بره
کودکان ییر قربانی به شیوه کمتر انطبراقی
2007

اسرت ( & Champio

 .)Clay,ديردگاههرای کرارکردی اخیرر تأکیرد دارنرد کره

هیجانات نقشهای مهمری را مﺜرل آمرادگی بررای پاسرخهرای
رفتاری وروری فراهم کردن تصرمیمگیرری ،تقويرت حافظره،
رخدادهای مهم و تسهیل تعامالت بین فردی ايها میکند .ولری

جوانان هیچگاه به معنی خرار شردن آنهرا از کرانون توجره
نیست و دال بر کاهش مسائل و آسیبهرای آنهرا نیسرت .بره

kampos

1

Cagan

2
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متأسهانه در مورد بیعت هیجان اتهاق نظر وجود دارد

( Gross,

شکلگیری شخصیت بر بق مراحل و بر اسا

رشد بدنی که

 .)2007بافررت محیطرری در تعامررل عوامررل محررافظتی بررا خطررر و

تعیینکننده کشش فرد نسبت به جهان خارجی و هشیار شردن

و

مراحرل 6

فرايندهای حروزههرای مرؤثر افرراد از قبیرل خرانواده ،فرهنر

وی نسبت به آن است تحقق میپرذيرد .برر اسرا

همساین دخالت دارد .محری و فراينردهای تعامرل افرراد شرامل

گانرره روانرری اجتمرراعی اريکسررون ،اهررداف و سرربکهررای

تعامل بین فردی و محی بیرونی است .ويژگیهای افرراد ،شرامل

فرزندپروری والدين در مراحل مختلف رشرد تغییرر مریکنرد

همه ظرفیتهای شناختی ،رفتاری ،عا هی و درونی افرراد اسرت.

(هترينگتون3356 ،؛ به نقل از :اسلمی )3161 ،بنابر نظريه تحول روانی

پیامدهای مﺜبت يرا سرازگاری موفقیرتآمیرز در تکرالیف رشردی

اجتماعی اريکسون ،شکلگیری شخصیت بر بق مراحل و برر

در سازگاری برا تکرالیف رشردی بعردی کمرک مریکنرد

رشد بدنی که تعیینکننده کشش فرد نسربت بره جهران

خا

اسا

( .)Kampfer, 1999رويکرد اصل سالمتی (سرالیوتو ننتیرک ) بره

خارجی و هشیار شدن وی نسبت به آن است تحقق میپذيرد.

تابآوری ،آرون آلتو نوسکی نظريه سالیوتو ننیرک را حردود

در مرحله اول رشد روانی اجتماعی اريکسرون کره اعتمراد در

بیست سال پیش با تمرکز بر اهمیت رشد تعیین کننده سالمتی

برابر عردم اعتمراد اسرت و از تولرد ترا  36مراهگی را شرامل

و تأکید بر اين که چگونه سالمتی به وجود مریآيرد بره جرای

میشود ،هدف اصلی فرزندپروری در اين مرحله پاسرخگويی

تمرکز بر بیماری ،مطررح کررد .مردل سرايکوتوننیک ،مههروم

به نیازهرای فرزنرد اسرت .هردف اصرلی فرزنردپروری بررای

مواجهه برا خطرر را بره عنروان شرر یزم بررای برر چسر

کودکانی که در سنین  36ماهگی تا  1سالگی به سر میبرنرد و

(تابآوری) را ناديده میگیرد و بره جرای آن بره کشرورهايی

در مرحله خود مختاری در برابر شرم وترديرد هسرتد ،کنتررل

تأکید میکند که در سالمتی و بهزيستی نقش دارند .به عبارتی،

رفتار فرزندان است .برای کودك  1ترا  1سراله کره در مرحلره

مردل سررالیوتوننتیک تأکیرد را بررر شناسرايی منررابع سررازگاری

گنراه بره سرر مریبررد ،هردف عمرده

میگذارد که احتمرایً در ترابآوری و سرازگاری مرؤثر نقرش
دارند نه ايستادگی در برابر مشکالت و خطر

( San & Steward,

. )2007

ابتکار در برابر احسا
فرزندپروری بايد

پرورش خود گردانی است (هترينگترون3356 ،؛

به نقل از :اسلمی .)3161 ،مرحله چهارم که اريکسون ايرن مرحلره
را کارايی در برابر احسا

حقارت نامیده است و کودکان  1تا

گارمزی و همکارانش ( ،)1991به عنوان يک پرژوهش در

 33ساله را در بر میگیرد ،هردف اصرلی فرزنردپروری ترقری

زمینه تابآوری عوامل مرتب به تابآوری (مﺜلث ترابآوری)

دادن و پیشرررفت کررودك اسررت .در مرحلرره پررنجم کرره دوران

را ،عبارتنداز -3 :عوامرل فرردی (خلرق و خرو ،مهرارتهرای

نوجوانی اسرت ( 33-31سرالگی) و مرحلره هويرت در برابرر

شناختی)؛  -1عوامل خانوادگی (گرمی ،انسجام ،مراقبت) و-1

پراکندگی است ،هدف اصلی فرزندپروری تشويق به اسرتقالل

عوامل حمايتی (مراقبت معلم و  )...میداند .علیریم ايرن کره

و حمايتهای عا هی است

از نظر تاريخی ،پژوهشهای پیشگیرانه و تردوين مرداخالت،

.)3161

معطرروف برره رفتارهررای مشررکل آفرررين (عوامررل خطرررزا) و
جمعیتهای پر خطر بوده است ،اما از حدود دو دهه قبرل ،برا
تغییرات اين رويکرد ،مههوم تابآوری در حوزه روانشناسری
تحولی ،توجهی روز افزون کسرب کررده اسرت
1993

( & Cicchetti

 Garmezy,؛ برره نقررل از کرررد میرررزا نیکرروزاده .)3166 ،نظريرره

اريکسررون،بنررابر نظريرره تحررول روانرری اجتمرراعی اريکسررون،

(هترينگتون3356 ،؛ بره نقرل از :اسرلمی،

پیشینه پژوهش
پژوهش حسینی دولتآبادی و همکاران در سرال ( ،)3131در
خصو

رابطه بین سبکهای فرزنردپروری ،خودکارآمردی و

نگرش به جرم جوانان نتراي نشران داد کره برین سربکهرای
فرزندپروری اقتدار منطقی با نگررش منهری بره جررم ارتبرا
معناداری وجود دارد ،همچنین برین سربکهرای فرزنردپروری
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استبدادی و سهلگیرانه با نگرش مﺜبت به جررم رابطره مﺜبرت

روان وروری به نظر میرسد ،يافته قابل توجه پژوهش حاور

معنررادار وجررود دارد ،در واقررع زمررانی کرره والرردين از سرربک

نقش مهم تابآوری در بروز اختالیت روانی زندانیان است.

فرزندپروری مقتدرانه استهاده میکنند ،فرزندان آنها نیز نسبت

زارعی ( )3161در تحقیقری نشران داد کره سرختگیرری

به جرم نگرش منهری پیردا مریکننرد و زمرانی کره والردين از

والدين بر خشونت دانشآموزان به صورت ییرر مسرتقیم و از

سبکهای فرزندپروری اسرتبدادی و يرا سرهلگیرانره اسرتهاده
میکنند ،فرزندان آنها به احتمال بیشتری به جرم نگرش مﺜبرت
پیدا میکنند.

ريق متغیرهای میانی بر خشونت مؤثر بودهاند.
3

در پژوهشی که توس آلردن ( ،)2009برا عنروان ارتبرا
سبکهای فرزندپروری و تابآوری درجوانان مجرم انجام داد

در تحقیقرری بررا عنرروان «شرریوههررای تربیترری والرردين و

در بین  182نهر از افراد انگلیسی در فاصله سرنی  35سرال بره

تابآوری» که در سال ( )3161توس ذاکرری و همکراران بره

برای نترراي پررژوهش نشرران داد کرره سرربکهررای فرزنرردپروری

انجررام رسررید ،محققرران برره ايررن نتیجرره رسرریدند کرره يکرری از

پیشبینی کننده میزان تابآوری در جوانان مرد و زن هستند.

فاکتورهررای مررؤثر در ايجرراد و رشررد تررابآوری کودکرران و

در يک مطالعه ولی در آفريقای جنروبی از سرال ( 1990ترا

نوجوانان ،روشهای رابطره والردين برا فرزنردان اسرت .ايرن

 )2008توسر ثرورن 1و ثررورن انجرام شرد ،نترراي نشران داد کرره

روشهررا شررامل روش کررودك (فرزنررد سررایری) و حمايررت

سبکهای فرزندپروری و محی های خانوادگی عوامل مرؤثری در

گرايانه (دموکراسی) و صمیمیت در رابطه با فرزندان است.

شکلگیری میزان تابآوری جوانان در افراد هستند به روری کره

عبررا

ابوالقاسررمی و همکرراران ( )3163پژوهشرری را بررا

عنوان «راهبردهای تنظیم هیجان در گرايش جوانران بره جررم

سبک فرزندپروری مقتدرانه پیشبین خوبی برای میزان ترابآوری
افراد است.

دارای واکنشپذيری برای و پرايین» نتراي پرژوهش نشران داد

در پژوهشرری کرره انگلررر و همکرراران ( )2004در خصررو

جوانانی که گرايش به جرم دارنرد دارای واکرنشپرذيری برای،

اهمیت شیوههای فرزندپروری و خطر ابتال به جررم و ترابآوری

راهبردهای تنظیم هیجان منهیتری دارند .همچنین با توجه بره

در افراد پرداختند ،نتاي نشران داد کره سربکهرای فرزنردپروری

نتاي حاصل میتوان بیان کرد که کنشپذيری بای ،بیشتر ناشی

نامناسب خطر ارتکاب جرم را در افراد افزايش میدهد ،همچنرین

از نارسايیهای شناختی و راهبردهای هیجانی منهی است و در

بین سبکهای فرزندپروری و میرزان ترابآوری در افرراد ارتبرا

نهايت به گرايش زيادتر جوانان به سوی جرم منجر میشود.

معناداری وجود دارد.

پژوهشی توسر آلبرو کرردی ( )3133برا عنروان «رابطره
تابآوری و اختالیت روانی در جوانان مجرم زنردان مرکرزی

فرضیههاي پژوهش

شیراز» اين پژوهش با هدف تعیین شیوع اخرتالیت روانری و

فرضیه اصلي

بررسی رابطه تابآوری و اختالیت روانری در زنردانیان مررد

بین سبکهای فرزندپروری ،دشواری در تنظیم هیجان و تابآوری در

انجام گرفته است که در زندان عادل شهر شیراز انجرام گرفتره

جوانان مجرم و ییر مجرم تهاوت وجود دارد.

است ،نتاي پژوهش حاور نشاندهنده شیوع برایی نشرانگان
بیمرراریهررای روانرری و تررابآوری پررايین در زنرردانیان بررود.
يافتههای اين پژوهش ورورت ارائه خدمات روانی اجتمراعی
برره زنرردانیان را خررا ر نشرران مرریسررازد .همچنررین توجرره برره
تابآوری به عنوان يکی از عوامل زمینهساز بروز بیماریهرای

فرضیات فرعي
بین سبک فرزندپروری مقتدرانه با دشواری در تنظیم هیجران و ترابآوری
در جوانان مجرم وییر مجرم تهاوت وجود دارد.
Aldon
Surn

1
2
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بین سبک فرزندپروری مستبدانه با دشواری در تنظیم هیجان و ترابآوری

پشتوانه مههومی بررای ايرن ابرزار را فرراهم کردنرد همچنرین

در جوانان مجرم وییر مجرم تهاوت وجود دارد.

ورايب قابل قبولی توس بوری برای اين آزمون گزارش شده

بین سبک فرزندپروری آسانگیرانه با دشواری در تنظیم هیجران و ترابآوری

است .اين ورايب بررای والردين قرا ع  ،./56والردين مسرتبد

در جوانان مجرم و ییر مجرم تهاوت وجود دارد.

 ،./63والدين سهلگیر  ./63به دست آمده است.
پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی ( :)DERSاين

روششناسي
بر اسا

هدف پژوهش حاور ،مبنی برر مقايسره سربکهرای

مقیا

توس گراتز و روئمر ( )2004ساخته شده اسرت .ايرن

مقیا

از سی و شش گويه تشکیل شده است که نمرهگرذاری

فرزندپروری و دشرواری در تنظریم هیجران برا ترابآوری در

گويه ها در آن از ريرق يرک در جرهبنردی لیکررت صرورت

جوانرران مجرررم و ییررر مجرررم ،روش پژوهشرری از نرروع علرری

می گیرد ،نمرات بایتر نشراندهنرده دشرواری بیشرتر در نظرم

مقايسهای است .جامعه آماری اين پژوهش شامل کلیه زندانیان

بخشی هیجان است و از  8خرده مقیا

ن ذيرفتن پاسرخهرای

محکوم به جرايم عمومی و کلیره جوانران عرادی شرهر ايرالم

هیجانی ،دشواری در انجام رفتار هدفمند ،دشرواری در کنتررل

بودند ،که تعداد  162نهر (از هرر گرروه  312نهرر) بره عنروان

تکانه ،فقدان اگاهی هیجانی دسترسی محردود بره راهبردهرای

نمونه به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شد.

نظم بخشی هیجانی و ابهام هیجانی تشکیل شده است .وريب
پايايی کل مقیا

با استهاده از روشهای هیجانی درونری %31
دشرواری هیجران بخشری

ابزار گردآوري دادهها

و برای هر کدام از شش زير مقیا

پرسشنامه اقتردار والردين ( :)paQايرن پرسشرنامه  12سرؤالی

هیجان وريب آلهای کرونباخ بیشرتر از  %62بره دسرت آمرده

اسررت کرره ادراکررات بازنگرانرره نوجوانرران وجوانرران از سرربک

است .در بررسی ساختار عراملی ويژگری روانسرنجی مقیرا

( Buri,

 DERSدر جمعیررت ايرانرری کرره توس ر خررانزاده وهمکرراران

 .)1991اين پرسشنامه به رور نظرری در سرنخشناسری سربک

( )3132روی دانشجويان شیراز صورت گرفت ،وريب آلهای

فرزندپروری بامرينرد ( )1987مبتنری اسرت و ايرن پرسشرنامه

کرونباخ برای زير مقیا ها ،بین  %68تا  %68ووريب پايرايی

 1درجهای لیکرت است که برای پاسخهرای

باز آزمايی پس از يک ههته براز آزمرون ،برین %53ترا  %33در

فرزندپروری اعمال شده توس والدينشان را میسنجد

دارای يک مقیا

کامال مخالهم نمره  3و برای پاسخ های کامالً موافقم نمره  1به
دست آمده است ( .)Buri, 1991هر سبک شامل ده سؤال است.
برای روايی سرازه ابتردا توسر محققران تووریحات بامرينرد

نوسان بود.
مقیا

تابآوری کانر و ديويدسون ) :( CD-RISمقیرا

تابآوری کانر _ديويدسون  CD_RIsايرن مقیرا

شرامل 11

درباره هر سبک فرزندپروری به عنوان راهنمرای نظرری بررای

سررؤال اسررت و توسرر کررانر ديويررد سررون ( )2003يرررای

آزمون  16سؤالی اصلی پرسشنامه اقتدار والدين استخرا شرد

اندازهگیری قدرت مقابله با فشار و تهديرد تهیره شرده اسرت،

و درنهايت  18سؤال از  16سؤال به عنروان نماينرده سرازهای

کانر _ ديويدسون که سازه ترابآوری را در انردازههرای پرن

بامريند از لحاظ نظری شناخته شدند و از اين سؤال  18سؤال

درجهای لیکرت از صرهر ترا چهرار مریسرنجد.حرداقل نمرره

 1سؤال برای فرم نهرايی ايرن پرسشرنامه (هرر سره سربک32

صهر و حداکﺜر نمره آنها

سررؤال) انتخرراب شرردند

(برروری وهمکرراران3336 ،برره نقررل از

بقايیان .)3132،برای بررسی روايی مالکی اين پرسشرنامه نیرز برا
مقیا

مهرورزی والدين مقايسه شده اسرت اسرتنتا حاصرله

تابآوری شرکتکنندگان در مقیا

 322است .نتاي مطالعه مقدماتی مربو به ويژگی روانسنجی
اين مقیا  ،پايايی و روايی آن را تأيید کرده است (

& Conner

 .)Davidson, 2003همسانی درونی ،پايايی بازآزمرايی و روايری
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کافی گزارش شردهانرد .در پرژوهش

شامل میانگین ،انحراف معیرار و فراوانری اسرت .همچنرین بره

را 2/31گرزارش کردنرد.

منظور بررسی فرویههای پرژوهش از تحلیرل واريرانس چنرد

سامانی و همکاران پايايی اين مقیا

در تحقیقی که محمدی ( )3161انجام داد پايايی ايرن ابرزار را
 2/63و برای تعیین روايی اين مقیا

متغیر ) (MANOVAاستهاده شد.

نخست همبسرتگی هرر

نمره با نمره کل به جز گويه  ،1سنجیده شد که وريبها برین

یافتهها

 2/13و  2/81گزارش شده است.

آمار توصیفي

روش تجزيه و تحلیل :يافتههای توصریهی ايرن پرژوهش
جدول  -1میانگین و انحراف معیار متغیرهاي پژوهش در دو گروه مجرم و غیر مجرم.
گروهها

شاخصهاي

سهلگیرانه

اقتدارگرایانه

تنظیم هیجان

مستبدانه

تابآوري

آماري
مجرم

ییر مجرم

میانگین
انحراف معیار
تعداد
میانگین
انحراف معیار
تعداد

/1611
1/18
/123
/1311
1/13
312

/1115
1/11
313
/3611
5/15
313

/2115
1/61
/313
/1318
8/11
/313

/8115
33/83
313
/5616
31/33
313

/6531
38/61
123
/5161
36/21
312

نتاي جدول نشان داد که میانگین و انحراف معیار سربک

بیشتری داشت .میانگین و انحراف معیرار دشرواری در تنظریم

فرزندپروری اقتدارگرايانه به ترتیب در گرروه مجررم  11.16و

هیجان در گروه مجرم  31.65و  38.61و در گروه ییر مجررم

 1.18شد و در گروه ییر مجرم  11.13و  1.13شد .میانگین و

 61.51و 36.21شد .میانگین گروه مجرم بیشتر از ییرر مجررم

انحراف معیار سبک فرزنردپروری مسرتبدانه در گرروه مجررم

است .میانگین و انحراف معیار متغیر تابآوری در گروه مجرم

 15.11و  1.11شد و در گروه ییر مجرم  11.36و  5.15شرد.

 15.81و  33.83و در گروه ییر مجررم  16.56و  31.33شرد.

میانگین وانحراف معیار سربک فرزنردپروری سرهلگیرانره در

میانگین گروه ییر مجرم بیشتر از گروه مجرم بود.

گروه مجررم  15.21و  1.61و در گرروه ییرر مجررم  18.13و
 8.11شد .میانگین گروه ییر مجرم در سبکهای فرزندپروری

آمار استنباطي

اقتدارگرايانه و سهلگیرانه بیشرتر از گرروه مجررم اسرت ولری
میانگین گروه مجرم در سبک فرزندپروری مسرتبدانه میرانگین
جدول  -2نتایج تحلیل واریانس چند متغیره بر روي نمرههاي متغیرهاي وابسته در دو گروه مجرم و غیر مجرم
نام آزمون

مقدار

فرضیه درجه آزادي

خطاي درجه آزادي

F

سطح معناداري

آزمون_اثر پیاليی

2/261

1

151

1/611

2/223

آزمون یمبدای ويلکس

2/336

1

151

1/611

2/223

آزمون_اثر هتلین

2/263

1

151

1/611

2/223

آزمون بزرگترين ريشه

2/263

1

151

1/611

2/223
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وابسته تهاوت معنادار دارند؛ يعنی اثر مجرم يا مجرم نبودن برر

همان ور که جدول  1نتاي تحلیل واريانس چند متغیره

روی ترکیب خطی متغیرهای پژوهش معنیدار است.

نشان میدهد دو گروه مجرم و ییر مجرم برا سرطح معنراداری
کوچکترر از  )p<0.01( 2.21حرداقل در يکری از متغیرهرای

جدول  -3نتایج تحلیل واریانس تک متغیري بر روي نمرات متغیرهاي وابسته در دو گروه مجرم و غیر مجرم
متغیرها

درجه آزادي

مجموع
مجذورات

F

میانگین

سطح معناداري

اندازه اثر

توان آزمون

مجذورات

اقتدار گرايانه

16/623

3

16/623

1/31

2/223

2/283

2/31

سهل گیرانه

61/111

3

61/111

1/21

2/223

2/253

2/31

مستبدانه

311/268

3

312/268

1/31

2/223

2/251

2/36

تنظیم هیجان

3112/168

3

3112/168

1/231

2/223

2/251

2/35

تاب آوری

5353/51

3

5353/51

11/162

2/223

2/256

2/33

نتاي جدول نشان میدهد ،برین دو گرروه مجررم و ییرر

میکننرد .از سرويی بايرد متمرکرز شرد کره روابر والردين و

مجرم در سبک فرزنردپروری اقتدارگرايانره برا F(1/277)=3/95و

فرزندان ،نظامشبکهای در هم پیچیدهای است که در اثر کرنش

سطح معناداری  )P<0.01( 0.001تهاوت معنادار وجود دارد .و

متقابرل شررکل مرریگیرررد و از ريررق روشهررای تربیترری روی

F(1/277)=4/14

فرزندان تأثیر میگرذارد (شرريعتمداری .)3166 ،ايرن يافترههرا برا

و سطح معناداری  )P<0.01( 0.001تهاوت معنادار وجود دارد.

يافتههای پژوهش صورت گرفته از سوی ابوالقاسرمی ()3163

و همچنین در سبک فرزندپروری سهلگیرانه بین دو گرروه برا

در خصو

تنظیم هیجان و گرايش جوانان بره سرمت جررم

 F(1/277)=4/02وسررطح معنرراداری  )P<0.01( 0.001تهررراوت

نتاي نشان داد ،که بین واکنشپذيری بای و تنظیم هیجان منهی

معنادار وجرود دارد.و همچنرین در متغیرر دشرواری در تنظریم

رابطرره معنرراداری وجررود دارد .همچنررین در پررژوهش آلرردن

هیجان با  F(1/277)=4/013و سطح معنراداری )P<0.01( 0.001

( ،)2009در خصو

سبکهای فرزندپروری و ترابآوری در

بین دو گروه تهاوت معنادار وجود دارد .همچنین بین دو گروه

جوانان مجرم نتاي نشران داد کره سربکهرای فرزنردپرروری

در متغیررر تررابآوری بررا  F(1/277)=23/280و سررطح معنرراداری

پیشبینی کننده میزان تابآوری در جوانان مررد و زن هسرتند.

 ) P<0.01( 2.223تهاوت معنادار وجود دارد.

زارعی ( )3161در تحقیقی نشان داد که سختگیرری والردين

در سبک فرزندپروری مستبدانه بین دو گروه برا

بر میزان گرايش جوانان به جرم به صورت ییرر مسرتقیم و از
بحث و نتیجه

ريق متغیرهای میانی بر جرم مؤثر بودهاند .نتاي اين پژوهش

نتاي پژوهش حاور نشان داد که بین سبکهای فرزندپروری،

بررا پررژوهش زارعرری ( ،)3131آلرردن ( ،)2009دولررتآبررادی و

دشواری در تنظیم هیجان و تابآوری در جوانان مجرم و ییر

همکاران ( )3131همخوان است ،از آنجايی که توانرايی فررد

مجرم تهاوت معناداری وجود دارد .میتوان اينگونه بیان کررد

در کنترل هیجانات يکی از مهمترين قابلیرتهاسرت کره بايرد

که با توجه به اينکه مجموعه تعاملها و رواب و تجربیاتی که

آموخته شود ،عدم تنظیم هیجان باعث میشود کره احساسرات

اعضای خانواده برا يکرديگر دارنرد فضرای روانری حراکم برر

فرررد بررر عقررل و مررنطقش یلبرره نداشررته اسررت و فرررد در

خانواده را رقم زده و واکنشهای متناسب با اين فضا را تعیین

موقعیت های مختلف تنها با تکیه برر جرو احساسری محری و
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بدون توجه به راهحل های منطقی ممکن تصمیمگیرری کنرد و

بنررابراين مرریترروان گهررت خررانواده برره عنرروان اولررین نهرراد در

به تبع آن دچار مسائل و مشرکالتی شرود کره از جملره آنهرا

شکلگیری میزان جامعهپذيری افراد میتواند نقش مرؤثری در

پديده جرم است .کسانی که توانايی بیشتری در کنترل و تنظیم

ارتکاب يا عدم ارتکاب به جرم توس فرزندان داشته اسرت و

هیجان خود داشتهانرد ايرن افرراد توانرايی بیشرتری در کنتررل

تابآوری يکی از عواملی است که باعث بايد در قشرر جروان

هیجانات خرود در هنگرام برخرورد برا موقعیرتهرای هیجران

تقويت شود تا به هنگرام قررار گررفتن در موقعیرت خطرنراك

برانگیز دارند و در نتیجه میتوان گهت اين افرراد کمترر دچرار

بتوانررد بهترررين تصررمیم را بگیرررد و بتوانررد يررا موقعیررتهررای

جرم میشوند و در مقابل افرادی که توانايی کمتری در کنتررل

ناخوشايند به جای مقاومت و تحمل شراي به نحوخوشايندی

هیجانات خود دارند اين افراد بیشتر به سمت کارهای پر خطر

سازگ ار شرود و همچنرین تنظریم هیجران هرم يکری ديگرر از

و جرم میروند پس هیجان به خودی خود نمریتوانرد باعرث

راههايی است که فرد در صورت کنترل به موقع آن میتوان به

جرم شود بلکه بستگی به فرد دارد که ترا چره انردازه توانرايی

راحتی درشراي و موقعیرتهرای خطرنراك تصرمیم درسرت

یزم را دارد .و از آنجايی که خانواده اولین کانونی اسرت کره

بگیرد و خود را در دام رفتارهای خطرناکی چرون جررم قررار

جوانان در آنجا نحوه تنظیم هیجانات و رواب برین فرردی را

بدهد پس افرراد از جملره جوانران جرزو گروهری از جامعره

تجربه میکننرد پرس خرانواده مریتوانرد در رفتارهرا و تنظریم

هستند که بايد هم از تابآوری یزم برخودارنرد و هرم دارای

هیجانات و منحرف شدن آنها تأثیرگذار هستند .با توجره بره

تنظیم هیجان بایيی هستند تا بتوانند به خوبی از پرس شرراي

اينکه خانواده نهادی مؤثر در رشد و تربیت کودك است شیوه

خطرناك بر آيند و کمتر به سمت رفتارهای پر خطر از جملره

مؤثر تربیتی که از جانرب والردين اعمرال مریشرود در نتیجره

جرم گرايش پیدا کننرد در صرورتی کره جوانران جامعرهای از

بسیاری از کودکان و نوجوانان فرايند رشد خرود خصوصریات

توانايیهای یزم برخودارند در اين صورت میتوان گهت کره

نامطلوبی را کسب مری کننرد و از داشرتن اعتمراد بره نهرس و

يک خانواده سالم و يک جامعه سالم وجود دارد که می توانرد

احسا

امنیرت دور مری ماننرد و افرراد مضرطرب ،پرخاشرگر

زير بنای سرمايههای یزم برای پیشرفت يک کشور است.

ناسازگار و افسرده میگردند .ناتوانی در تنظیم هیجان ،مکانیزم
زيربنايی اختالل های خلقی و اوطرابی اسرت کره بره تبرع آن

منابع

میتواند موجب ارتکاب به جرم در افراد شود .عالوه برر ايرن

ابولقاسررمی ،ع.؛ الرره قلرری پررور ،ك.؛ نريمررانی ،م .و زاهررد ،ع.

هر چند برخی از ويژگیهای مرتب با تابآوری بره صرورت

(« .)3163راهبردهررای تنظرریم هیجرران در سرروی

زيستی و ننتیکی تعیرین مری شروند ،امرا مهرارت مربرو بره

مصرفکنندگان مواد دارای واکنشپرذيری برای و

تابآوری را میتوان ياد داد و تقويت نمود.خانواده و مدرسره

پايین» ،مجله دانشگاه علوم پزشکی گریالن ،دوره

میتوانند راهکارهايی را پديد آورن که فاکتورهرای محرافر را
بیشتر کننرد و ترابآوری را افرزايش دهنرد .برا فرراهم آوردن

بیستم ،ش ،55
آلبوکردی،

.11

.؛ نیکو سیر جهرمی ،م.؛حسینی،

 .و نیکرو ،م.

محیطی که به اندازه کافی تسهیل کننرده اسرت ،افرراد توانرايی

(« .)3132رابطه ترابآوری اخرتالیت روانری در

تغییر سازنده و رشد حداقل برخی ازخصوصیات تابآوری را

جوانان مجرم زندان مرکز شریراز» ،مجلره علمری

در زندگیشان کسب خواهند کرد .به رور کلری برا توجره بره

دانشگاه علوم پزشرکی کردسرتان ،دوره ههردهم،

اينکه جرم پديدهای اجتماعی است و افرراد مجررم در میرزان
جامعهپذيری خود دچار مسائل و مشکالت فراوانری شردهانرد

ش ،311

.38
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اسلمی ،ا .)3161( .بررسی رابطه سازگاری زناشرويی و سربک
فرزندپروری والدين با سالمت عمومی فرزنردان،
پايان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده روانشناسری
وعلوم تربیتی دانشگاه تهران.

ايار ،ع .)3166( .بررسی رابطه بین سررمايه اجتمراعی وجررم.
مطالعه تجربی جوانان عادی و مجرم شهر ايرالم،
پايان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران ،تهران.

شررريعتمداری ،ع .) 3166 ( .روانشناسرری تربیترری ،تهررران:
انتشارات امیر کبیر.
عبرردالهی ،ق .و موسرروی ،م« .)3168( .سرررمايه اجتمرراعی در

ايران ،ووعیت موجود ،دورنمای آينده» ،فصلنامه
علمرری ،پژوهشرری رفرراه اجتمرراعی ،شرره ،11
.111-331

کردمیرزا ،ع .)3166( .الگويرابی زيسرتی-روانری -معنروی در

بقايیرران  ،ف« .)3132( .رابطرره بررین شرریوههررای فرزنرردپروری

افراد وابسته به مواد و تردوين برنامره مداخلرهای

مادران و عزت نهس دانشآمروزان دخترر ناشرنوا و

برای ارتقاو تابآوری مبتنی بر روايت شناختی و

شنوا» ،فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استﺜنايی،

روانشناسی مﺜبتنگر ،پاياننامه دکتری ،دانشکده

ش ،11

روانشناسرری و علررومتربیترری ،دانشررگاه عالمرره

.161 -185

پاپالیا ،د .)3161( .روانشناسی رشد و تحول انسران ،ترجمره:
داوود قهسرررتانی ،هامايررراك اوداديرررس يرررانس،
حمیدروا سهرابی ،فروزنده داور پناه و همکاران،
تهران :انتشارات رشد.
حسینی دولتآبادی،

 .و قاسمی جوينه ،ر« .)3131( .رابطره

بین فرزندپروری ،خودکارآمدی و نگرش جوانان
برره جرررم» ،پژوهشررنامه حقرروق کیهررری ،سررال
چهاردهم ،شماره دوم،

.66-85

خررانزاده ،م.؛ سررعیديان ،م.؛ حسررین چرراری ،م .ادريسرری ،ف.
(« .)3132سررراختار عررراملی و ويژگررریهرررای
روانسررنجی مقیررا

دشررواری در نظررم بخشرری

هیجانی» ،مجله علوم رفتاری ،دوره  ،8ش ،3
.38-65
ذاکررری ،ح .و جوکررار ،ب .و رزمرری ،م« .)3161( .شرریوههررای

فرزنررردپروری والررردين و ترررابآوری» ،مجلررره
روانپزشکی و روانشناسری برالینی ايرران ،سرال
ههتم ،ش ،1

؟

زارعرری ،ر .)3161( .سررختگیررری والرردين بررر خشررونت
دانشآموزان ذبیرستانهرای پسررانه شرهر تهرران،
پاياننامره کارشناسری ارشرد ،پژوهشرگری علروم
اجتماعی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.
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