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چکیده        
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کارکردهاي اجرایی با 
باورهاي غیر منطقی نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار پسر در 

رویدادي انجام گرفته است. نمونه قالب یک طرح پژوهشی پس
فر از نوجوانان بزهکار بودند که به روش نمونه ن62مورد بررسی 

ند) از بین مددجویان کانون مگیري در دسترس (گزینش هدف
نفر نوجوان غیر بزهکار به 82اصالح و تربیت شهر تهران و 

گیري تصادفی از میان دانش آموزان مقطع راهنمایی روش نمونه
العاتآوري اطو دبیرستان شهر تهران انتخاب شدند. براي جمع

در رابطه با باورهاي غیر منطقی از آزمون باورهاي غیر منطقی 
-و در زمینه کارکردهاي اجرایی از آزمون عصب، جونز

ها از روش روانشناختی کولیج استفاده شد. براي تحلیل داده
مستقل، ضریب همبستگی و تحلیل واریانس چند tهاي آماري 

دهد که میزان ان میمتغیره و تک متغیره استفاده شد. نتایج نش
تر از نوجوانان کارکردهاي اجرایی در نوجوانان بزهکار، ضعیف

در نوجوانان و میزان باورهاي غیر منطقی،باشدغیر بزهکار می
بزهکار بیشتر از نوجوانان غیر بزهکار است. همچنین بین 
کارکردهاي اجرایی و باورهاي غیر منطقی در هر دو گروه رابطه 

رسد نقص در کارکردهاي اجرایی و به نظر میاي دیده نشد. 
باشند.باورهاي غیر منطقی زمینه ساز بزهکاري می

بزهکاري نوجوانان، کارکردهاي اجرایی، هاي کلیدي:واژه
باورهاي غیر منطقی 

Abstract
The purpose of this ex-post facto research is
study about relationship between executive
function and cognitive distortion on delinquent
juveniles and non-delinquent juveniles in
Tehran. Statistical sample are 62 delinquent
juveniles selected by purposeful selection from
“the center of modification and training” and 82
people of non-delinquent juveniles selected by
method of random sampling from students of
middle and high school of Tehran. Irrational test
of belief test (IBT) (jones, 1968) is used for
studying cognitive distortion and gathering data
about executive function used from the
Coolidge personality and neuropsychological
inventory test (CPNI). Statistical method
include: independent t-test, correlation
coefficient, one way analyze of variance and
multi way analyze of variance. The results
showed that the rate of executive function in
delinquent juveniles is fewer than the juveniles
that aren’t delinquent and also the rate of
cognitive distortion in delinquent juveniles is
more than non-delinquent juveniles. So there is
no relation between executive function and
cognitive distortion in the two groups. It seems
that one of the determinative variables of
delinquency causes the defect in executive
function and cognitive distortion.
Keywords: executive function, cognitive
distortion, delinquent juveniles
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مقدمه
ها و بحران هویت احتمال بروز بزه در آن بیشتر اي است که به دلیل تحوالت بلوغ، ارزشنوجوانی دوره
مرتکب آن ،اندشود که افرادي که به سن قانونی نرسیدهئمی اطالق میبزه به جرا).1388است (فرجاد، 

رفتار انحرافی (رفتاري که از دیدگاه قانون شایسته ،به عبارت دیگر.)1385شوند (محمدي اصل، می
و نوجوان مرتکب این ،بزهکاري،سالگی) نرسیده18مجازات است) نوجوانی که هنوز به سن قانونی (

روانی، -نامند. بزهکاري نوجوانان و مسائل ناشی از آن یکی از معضالت زیستیر میرفتار را بزهکا
اثر). در1388است که براي پیشگیري از آن اتخاذ تدابیر همه جانبه ضروري است (احمدي، 1اجتماعی
ياستعدادهاوشود، نیروهامیجامعهوبزهکارانمتوجهايجانبههمهزیانوضررنوجوانانبزهکاري

هزینهوشدهخارججامعهاز دسترسشوند،میمحسوبکشورهاهايسرمایهمهمترینازکهجوانان
گردد میمعضلاینبامقابلهونوجوانانجهت بزهکاريواردهخسارتجبرانصرفنیزهنگفتیهاي

طالعات م،). از دیگر سو1388از شاهرخی، نقلبه،200هندرسون،واسکات؛200،جونزو(فوستر
ي این است که نوجوانان بزهکار در زمینه باورهاي غیر منطقی با هاي بالینی نشان دهندهنظري و نمونه

؛ لیمن و همکاران، 1990، 3؛ گیورا و اسلبی1998و همکاران، 2مسائل زیادي روبرو هستند (گلدستین
اي فکري ناکارآمدي هستند هاي غیر منطقی فرایندهباور.)2006به نقل از الردن و همکاران، ، 1993

کند. این تفکرات خیالی و بی که فرد در طول زندگی تحت تاثیر عوامل فرهنگی و محیطی دریافت می
، 6، پاپن5،1973؛ الیس1966، 4معنی باعث ایجاد اضطراب و اختالالت رفتاري در انسان شده (پاترسن

ها به منبع نگرانی و تضاد در زندگی شناختو در تبدیل،)1389؛ به نقل از شفیع آبادي و ناصري، 1974
). همچنین این خطاها منجر به 1385؛ به نقل از داتیلو وبیرشک، 1979افراد نقش دارند (بک و همکاران، 

همکاران، د (باکوم ونشوها، انتظارات، اسنادها، فرض ها و معیارهاي تحریف شده یا نامناسب میدریافت
ها، همدلی را خنثی کرده و فرد رهاکردن فرد از قید و بندو با،)1388یرشک،قل از دایتلو و ب؛ به ن1989

ند (باریگا و همکاران، نککارگیري وسیع رفتارهاي ضد اجتماعی هدایت میه مجرم را در جهت تولید و ب
هاي مساعد جهت انجام منطقی نگرشباورهاي غیر ،). عالوه بر این1977؛ یاچلسن، و سامنو، 2009

ري یا رفتارهاي ضد اجتماعی مخرب (حمله، جنگ و نزاع، تهدید و آزار) و غیر مخرب (بحث و پرخاشگ
و با کاهش دادن ،)2008کند ( باریگا و همکاران، جدل، مبارزه طلبی، لجبازي و کله شقی) را فراهم می
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د پرهیزگار همدلی یا احساس گناه باعث قضاوت اخالقی (خود تعریفی) فرد درباره خود به عنوان یک فر
توانند منجر به توسعه رفتار بزهکارانه یا غیر اخالقی در در نتیجه این باورها می،)2003گردد (گیبس، می

تواند زمینه بروز ي مهم دیگري که میمولفهی). از طرف2006فرد مجرم شوند (الردن و همکاران، 
،بروز این رفتارها را افزایش دهدخشونت، پرخاشگري، رفتارهاي خطرناك و بزه را فراهم کرده و خطر

و 2008و همکاران، ؛ انس2007؛ گیانکوال، 2000آسیب در کارکردهاي اجرایی است (مورگان و لیلینفلد، 
مجموعه اي از توانایی ها و مهارت هاي 1شناختی- ). کارکردهاي اجرایی عصبی2007انس و همکاران، 

با فرایندهاي روانشناختی مسئول کنترل هوشیاري، تفکر عالی شناختی و فراشناختی ساختاري هستند که 
و به انسان در زندگی، هدایت و کنترل رفتار، رسیدن به هدف، انجام تکالیف ،و عمل مرتبط بوده

، 3، بازداري2هاي گوناگونی از جمله خودگردانید و شامل مولفهنکنیادگیري و کنش هاي هوش کمک می
، 9گیري، تصمیم8، حافظه فعال7، کنترل تکانه6، انعطاف شناختی5برديریزي راه، برنامه4خود آغازگري

، 15، زبان درونی14، کنترل حرکتی13، بازسازي12، حفظ و تبدیل11بینی آینده، پیش10، ادراك زمان9گیري
و کریوس و بویتگر، 2007، 18، آرفا2000(پاسکال و فیشبین، دنباشمی17دهیو سازمان16حل مساله

هاي کارکردهاي عدم کنترل خشم، خود نظم دهی و بازداري به عنوان مولفهارتباط مستقیم بین ).2009
اجرایی نشان دهنده ي نقص افراد بزهکار در زمینه کارکردهاي اجرایی است (کولهوف، لوبر، وي، 

دهند که آسیب در کارکردهاي اجرایی باعث اختالل ها نشان میو پژوهش،)2007پاردینی و دسکوري، 
هاي اجتماعی، قضاوت فرد، خود تنظیمی، مهارتی فرد و به تبع آن اختالل در رفتاردر عملکرد شناخت

، پاسکال و فیشبین، 2007گردد (کولهوف، لوبر، وي، پاردینی و دسکوري، عدم کنترل خشم و بازداري می
). همچنین نقایص کارکردهاي اجرایی باعث کاهش تنظیم شناختی و تنظیم رفتاري شده که این 2000

1 . Neurocognitive executive function
2 . Self-regulation
3 . inhibition
4 . Self- initiation
5 . strategically goal palnning
6. Flexibility
7. Impulsive control
8. Working memory
9. decision
10.Time perception
11. Anticipation
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13. Reconstruction
14. Motor control
15. Internal language
16. Problem solving
17. Organization
18. Arfa
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). در 2007هاي جامعه ستیزانه شود (گیانکوال، تواند باعث افزایش بروز رفتارمیضوع به نوبه خود مو
ي رفتارهاي ضد اجتماعی و ) نیز در فرا تحلیلی در زمینه2000مورگان و لیلینفلد (،همین راستا

تماعی و نقص کارکردهاي اجرایی به این نتیجه دست یافتند که معناداري قوي آماري بین رفتار ضد اج
ي کارکردهاي اجرایی هاي انجام شده در زمینهپژوهش،در کارکردهاي اجرایی وجود دارد. عالوه بر این

در اختالل سلوك و نافرمانی مقابله اي نیز حاکی از آن است که نارسایی هایی مانند نابازداري در 
(ناحیه اي که با کارکردهاي اجرایی در ه با اختالل در منطقه فرونتال مغزشود کنوجوانان بزهکار دیده می

در همچنین). 1385؛ به نقل از علیزاده، 2003، نیگ، 2001ارتباط است) رابطه دارد (کیم، کیم و کوان، 
) در زمینه کارکردهاي اجرایی و بزهکاري اشاره 2008توان به پژوهش انس و همکاران (این راستا می

دست زنان بزهکار به این نتایج دست یافتند که میانگین نمرات به آنها در پژوهش خود در ارتباط با.کرد
تر از گروه عادي ریزي و پردازش متوالی به شکل معناداري پایینهاي برنامهآمده از زنان بزهکار در حیطه

اند که زنان بزهکار زندانی نقایص عصب شناختی بیشتري را از ژوهشگران بیان کردهبوده است. این پ
گیري ) براي اندازه2008نس و همکاران (همچنین در پژوهشی دیگر که ا.دهندان میخود نش

به این نتیجه دست یافتند که میانگین به دست ،کارکردهاي اجرایی بر روي مردان بزهکار انجام دادند
سبت ن،پردازش متوالی در افرادي که رفتار ضد اجتماعی کودکی داشتندوریزي، توجهآمده براي برنامه

عالوه بر ارتباط بین نقص در کارکردهاي اجرایی و . به گروه عادي به شکل معناداري کمتر بوده است
موضوع مهم دیگر ارتباط بین کارکردهاي اجرایی و باورهاي غیر منطقی به عنوان یک متغیر ،بزهکاري

غیر منطقی خاستگاه شناختی است. به عبارتی نکته قابل توجه در زمینه کارکردهاي اجرایی و باورهاي
هاي غیر منطقی حوزه روانشناختی و خاستگاه کارکردهاي بدین معنی که خاستگاه باور.متفاوت آنها است

رغم اینکه باورهاي غیر منطقی و کارکردهاي علی،روانشناختی است. با این وجود- اجرایی حوزه عصب
تائید کنندهاخیر هاي پژوهشی در سالیانفتهاما یا،اجرایی داراي مبانی و خاستگاه هاي متفاوتی هستند

تیچنر ؛2006اند (ریگس و همکاران، وجود ارتباط بین متغیرهاي عصب روانشناختی و روانشناختی بوده
هاي روانی ). به عبارتی تاثیر کارکردهاي اجرایی در رشد قابلیت2000همکاران، ؛ تیچنر و2000وگلدن، 

بیانگر وجود ارتباط بین هیجانی و ...)_هاي اجتماعین، مهارتو اجتماعی افراد (رشد نظریه ذه
). 2006بارت، مولر، -ا، دیلورثروانشناختی و روانشناختی است (ریگس. جهرمی، راز–متغیرهاي عصب

) که با استفاده از پرسشنامه 1996هاي صورت گرفته توسط باریگا و گیبس (توان به پژوهشمیهمینطور 
ها ضمن تایید ارتباط اشاره کرد که در این پژوهش،انجام شده است"کنممن چگونه فکر می"

اي کارکردهاي اجرایی با متغیرهاي شناختی از قبیل بهره هوشی، گزارش شده است که باورهاي کلیشه
اند که ) نشان داده2008نیز در میان بزهکاران بیشتر از افراد عادي است. همچنین انس و همکاران (

هاي پژوهشی جدید ر منطقی در زنان بزهکار زندانی نسبت به زنان عادي بیشتر است و یافتهباورهاي غی
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که متغیرهاي عصب روانشناختی و روانشناختی (مانند باورهاي غیر را تائید می کندنیز این موضوع 
ولی ،هایی از خشونت، پرخاشگري و بزهکاري در بزرگساالن موثر استمنطقی) در سبب شناسی شکل

تیچنر و همکاران، (طبیعت این ارتباط مبهم بوده و نقش این متغیرها در نوجوانان کمتر روشن است
ها (ریگس. ). اما با وجود تائید ارتباط بین متغیرهاي عصب شناختی و شناختی در بسیاري پژوهش2000

کنون سبب ) تا2000؛ تیچنر و گلدن، 2000ن، ؛ تیچنر و همکارا2006بارت، مولر، -جهرمی، رازا، دیلورث
بیشتر از منظر عوامل 3و نافرمانی مقابله اي2، اختالل سلوك1شناسی اختالالت رشدي از جمله بزهکاري

استراتون و -؛ بوشن، وبستر1996محیطی و تربیتی مورد بررسی قرار گرفته است (دیشون و پاترسون، 
الء پژوهشی زیادي در زمینه شناخت حالی است که خو این در،)1385، به نقل از علیزاده، 2005رید، 

شود (شاهرخی، بر روي نوجوانان بزهکار دیده میسازوکارهاي روانشناختی و عصب شناختی به ویژه
ارتباط بین آسیب هاي عصب روانشناختی را در ،بخش کوچکی از تحقیقات،). از طرف دیگر1388

با توجه به این که آگاهی در ،). از این رو2000بزهکاران مورد بررسی قرار داده است (تیچنر و همکاران، 
گونه و هم اینکه این،مورد اهمیت سالمت عمومی کارکردهاي اجرایی و آسیب آنها مختصر و کم بوده

هاي با ارزشی را جهت توسعه مداخالت درمانی براي افراد آسیب پذیر که در معرض ها آگاهیپژوهش
نماید (پاسکال و کنند، ارایه مینی مناسب دریافت نمیخطر هستند و اغلب خدمات تشخیصی و درما

عالوه بر ،اي که در زمینه ارتکاب عمل مجرمانه انجام شودگونه پژوهش و مطالعههر.)2000فیشبین، 
سازد، در پیشگیري، درمان و اینکه مشکالت بسیاري را در حیطه آسیب شناسی جنایی و روانی روشن می

). در نهایت با توجه 1368هاي فراوانی خواهد بود (شاملو، ن داراي کاربردحل مسائل و مشکالت مجرما
هاي موجود در زمینه پژوهش در مورد بزهکاري نوجوانان و ارتباط آن با به مسائل مطرح شده و خالء

باورهاي غیر منطقی به عنوان یک متغیر روانشناختی و همچنین کارکردهاي اجرایی به عنوان یک متغیر 
روانشناختی به - پژوهش حاضر درصدد آن است که از زاویه شناختی و عصب،انشناختیروعصب 

و عالوه بر مقایسه کارکردهاي اجرایی و باورهاي غیر منطقی در نوجوانان ،بزهکاري نوجوانان پرداخته
سی بزهکار و غیر بزهکار، رابطه کارکردهاي اجرایی و باورهاي غیر منطقی را در این دو گروه مورد برر

قرار دهد.

1. Delinquency
2. Conduct disorder
3. Oppositional Defiant Disorder
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روش
جامعه  آماري و نمونه و روش اجراي پژوهش

باشد. در این پژوهش بدون اینکه کنترلی بر پژوهش حاضر از نوع غیرآزمایشی و پس رویدادي می
کارکردهاي اجرایی و باورهاي غیر منطقی نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار مورد  ،متغیرها وجود داشته باشد

ت. بررسی قرار گرف
سال کانون اصالح و تربیت شهر 16تا 12جامعه آماري این پژوهش را کلیه مددجویان نوجوان پسر  

گیري دهند. روش نمونهسال شهر تهران تشکیل می16تا 12دانش آموزان نوجوان پسر تهران و کلیه
12ه کلیه نوجوانان باشد. بدین معنا کگیري در دسترس میدانش آموزان نوجوان بزهکار به صورت نمونه

سال کانون اصالح و تربیت که امکان ارتباط با آنها وجود داشت، مورد بررسی قرار گرفتند و تعداد 16تا 
اي گیري نوجوانان غیر بزهکار به صورت خوشهنفر به عنوان گروه بزهکار انتخاب شدند. روش نمونه62

راجعه به اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران اي انجام شد. به این ترتیب که ابتدا با مچند مرحله
لیستی از مدارس پسرانه راهنمایی و دبیرستان و همچنین تعداد دانش آموزان مشغول به تحصیل در این 
مدارس به دست آمد. سپس از لیست تهیه شده، تعداد مدارس مورد نیاز از هر گروه با توجه به حجم 

نوجوانان غیر بزهکار به صورت تصادفی 96در آخر تعداد نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند و 
نفر تقلیل یافت.82انتخاب شدند که این تعداد در نهایت در طی مراحل پژوهش به 

ابزار 
توسط جونز تهیه گردید. این آزمون از 1968این آزمون در سال هاي غیر منطقی جونز: آزمون باور

هاي غیر منطقی که هر قسمت مربوط به یکی از باورعبارت ساخته شده است 100قسمت شامل 10
-اند. جونز با استفاده از روش آزمونباشد. تحقیقات متعددي روایی این آزمون را مورد تائید قرار دادهمی

) ضریب آلفاي 1373گزارش کرده است. همچنین تقی پور (92/0آزمون مجدد اعتبار این آزمون را 
دست آورده است. ه مون برا براي این آز71/0کرونباخ 

200توسط کولیج تهیه شد و داراي 2002این آزمون در سال روانشناختی کولیج: -آزمون عصب
اي تهیه شده است و به صورت چهار درجه،سوال نخست بر اساس مقیاس لیکرت198سوال است.

با درست و غلط پاسخ 200و 199و سوال ،(کامالً اشتباه، گاهی درست، تقریباً درست، و کامال درست)
سال طراحی شده است و توسط والدین یا سرپرست کودك 17تا 5داده می شود. این آزمون براي سنین 

گویه از این آزمون 19گردد. تکمیل می،شناسدو نوجوان و یا کسی مانند معلم که فرد را به خوبی می
8دهی، گویه سازمان8گونه که به این،دشوجهت تشخیص اختالالت کارکردهاي اجرایی به کار برده می

در تشخیص اختالل 92/0سنجد. آزمون کولیج داراي اعتبارگویه بازداري را می3گیري و گویه تصمیم
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) نیز در پژوهش خود پایایی این آزمون را 1383باشد. علیزاده و زاهدي پور (هاي کارکردهاي اجرایی می
ه ب91/0همسانی درونی مقیاس را با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ اند. آنها همچنین / گزارش کرده85

اند. دست آورده
ها   یافته

روانشناختی کولیج، میانگین کارکردهاي - ها آزمون عصبدست آمده از تحلیل دادهه بر اساس نتایج ب
درصد) 4/69فر معادل ن43و اکثر نوجوانان بزهکار (،بوده47/23اجرایی در نوجوانان بزهکار برابر با

نفر) داراي 18درصد از نوجوانان بزهکار (29باشند. همچنین داراي کارکردهاي اجرایی خیلی قوي می
هاي غیر منطقی در نوجوانان ان باوردر زمینه میزباشند.کارکردهاي اجرایی خیلی ضعیف و ضعیف می

درصد) 4/77نفر (48حاکی از آن است که هاهاي غیر منطقی جونز نیز دادهبزهکار بر اساس آزمون باور
نفر از نوجوانان بزهکار معادل 13از نوجوانان بزهکار داراي باورهاي غیر منطقی زیاد و خیلی زیاد بوده و 

طور کلی میانگین باورهاي غیر منطقی ه و ب،انددرصد داراي باورهاي غیر منطقی کم بوده0/21
بوده است.03/297نوجوانان بزهکار برابر با  

ي بین کارکردهاي اجرایینتایج آزمون همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه.1جدول 
و باورهاي غیر منطقی در نوجوانان غیر بزهکار

متغیر
کارکردهاي اجرایی

)pسطح معناداري ()rضریب همبستگی (

585/0-70/0باورهاي غیر منطقی
19/0161/0ضرورت تائید دیگران

01/0945/0تظار باال از خودان
065/0-25/0تمایل به سرزنش خود

03/0800/0واکنش به ناکامی
308/0-14/0بی مسئولیتی عاطفی

051/0-26/0دل مشغولی زیاد
17/0198/0اجتناب از مسائل

782/0-04/0وابستگی
25/0068/0ناامیدي نسبت به تغییر

509/0-09/0کمال گرایی

ورهاي غیر منطقی در ي بین کارکردهاي اجرایی و بانتایج آزمون همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه
طور کلی نشان دهنده این است که بین نمرات باورهاي غیر منطقی و ه ب،بزهکارنوجوانان غیر

- р07/0<05/0وجود دارد (- 07/0کارکردهاي اجرایی همبستگی منفی ضعیف و غیرمعنادار برابر با 
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 =r( .ها همبستگی مثبت بین کارکردهاي اجرایی و باورهاي غیر چند در برخی از خرده مقیاسهر
ها معنادار نبود.   اما هیچ یک از این همبستگی،منطقی مشاهده شد

نتایج تحلیل واریانس چند متغیره براي مقایسه کارکردهاي اجرایی.2جدول 
ردر دو گروه بزهکار و غیر بزهکا

غیربزهکاربزهکار
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینکارکردهاي اجرایی

FSig

72/966/545/669/4ضعف در سازماندهی
82/1086/547/633/409/831300001/0ضعف در برنامه ریزي

20/326/226/208/2ضعف در نابازداري

سی تفاوت بین کارکردهاي اجرایی نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار تحلیل واریانس چند متغیره براي برر
مورد استفاده قرار گرفت. قبل از اجراي آزمون پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات (با استفاده از آزمون 

Mز آزمون اي) و همگنی ماتریس واریانس کواریانس (با استفاده ااسمیرنوف یک نمونه- کالموگراف
باکس) بررسی شد که نتایج حاکی از نرمال بودن توزیع کارکردهاي اجرایی و همگنی ماتریس واریانس 
کواریانس در دو گروه بود. نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره حاکی از آن است که ترکیب خطی 

دو گروه بزهکار و غیر بزهکار با دهی، برنامه ریزي و بازداري) درهاي کارکردهاي اجرایی (سازمانمولفه
).F)3و 130(=09/8،>01/0دهند ( یکدیگر تفاوت معناداري را نشان می

نتایج آزمون تحلیل واریانس یک متغیره براي مقایسه کارکردهاي اجرایی در دو گروه. 3جدول 
FSigکارکردهاي اجرایی

26/13113201/0ضعف در سازماندهی
27/24113201/0ضعف در برنامه ریزي

30/6113201/0ضعف در بازداري

هاي کارکردهاي اجرایی در دو گروه از آزمون تک متغیره همچنین براي آگاهی از تفاوت بین مولفه
ANOVA استفاده شد. این نتایج حاکی از ،نمایش داده شده است3که نتایج حاصل از آن در جدول

) و ضعف F)1و 132(=26/13، >01/0اند (گروه در سازماندهی تفاوت معناداري داشتهآن است که دو
دهی در گروه بزهکاران به صورت معناداري بیشتر از گروه غیر بزهکار است. همچنین دو گروه در سازمان

به عبارتی ضعف .)F)1و 132(=27/24، >01/0اند (ریزي نیز تفاوت معناداري را نشان دادهزمینه برنامه
دو گروه در ریزي در گروه بزهکار به صورت معناداري بیشتر از گروه غیر بزهکار است. هردر برنامه
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و ضعف در بازداري در گروه بزهکار ،)F)1و 132(=30/6، >01/0اند (نابازداري تفاوت معناداري داشته
بزهکار است.رت معناداري بیشتر از گروه غیربه صو

نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره براي مقایسه باورهاي غیر منطقی در دو گروه. 4جدول 
بزهکارغیربزهکار

Fsig

باورهاي غیر منطقی
انحرافمیانگین

معیار
انحرافمیانگین

معیار

17/3188/436/3144/4نضرورت تائید دیگرا
57/3027/464/3044/4انتظار باال از خود

80/2860/410/3183/4خودبه سرزنشتمایل
93/2945/412/2970/4واکنش به ناکامی

68/2548/537/2699/41419/010690001/0بی مسئولیتی عاطفی
77/3296/430/3062/4دل مشغولی زیاد
91/2643/451/2397/3اجتناب از مسائل

23/3246/409/3213/5وابستگی
73/3264/437/3064/4ناامیدي نسبت به تغییر

49/2710/496/2759/4کمال گرایی

اریانس چند غیر بزهکار از تحلیل وبراي بررسی تفاوت بین باورهاي غیر منطقی نوجوانان بزهکار و
که ترکیب خطی باورهاي غیر منطقی در دو گروه متغیره استفاده شد. نتایج حاصله حاکی از آن است

.)، >01/0بزهکار با یکدیگر تفاوت معناداري دارد (بزهکار و غیر
ج

در دو گروهنس یک متغیره براي مقایسه باور هاي غیر منطقی نتایج آزمون تحلیل واریا. 5جدول 
FSigبارورهاي غیر منطقی

76/0178387/0ضرورت تائید دیگران
10/1178298/0انتظار باال از خود

10/1178172/0خودبه سرزنشتمایل
017800/1واکنش به ناکامی

88/1178175/0بی مسئولیتی عاطفی
67/131780001/0دل مشغولی زیاد

04/8178006/0مسائلاجتناب از
08/0178785/0وابستگی

19/3178078/0نا امیدي نسبت به تغییر
01/0178933/0کمال گرایی
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هاي باورهاي غیر منطقی در هر دو براي مشخص کردن معناداري و عدم معناداري تفاوت بین مولفه
حاکی از آن است که ،)5(جدولدست آمده ه استفاده شد که نتایج بANOVAگروه از آزمون 

F)1و 78(=67/13،>01/0در دو گروه با یکدیگر تفاوت معناداري داشته ("دل مشغولی زیاد"میانگین 
و با توجه به میانگین حاصله، دل مشغولی زیاد در نوجوانان بزهکار به صورت معناداري بیشتر از ،)

را نشان اب از مسائل در دو گروه با یکدیگر تفاوت معناداريمیانگین اجتنباشد.مینوجوانان غیر بزهکار 
دهد که اجنتاب از مسائل در ) و میانگین حاصله نیز نشان میF)1و 78(=04/8، >01/0داده است (

هاي تائید ر است. میانگین مولفهبزهکانوجوانان غیر بزهکار به صورت معناداري بیشتر از نوجوانان غیر
دیگران، انتظار باال از خود، تمایل به سرزنش خود، واکنش به ناکامی، بی مسئولیتی عاطفی، وابستگی، 

).>05/0ناامیدي نسبت به تغییر و کمال گرایی در دو گروه تفاوت معناداري را نشان نداد (

بحث
اجرایی با باورهاي غیر منطقی در نوجوانان بزهکار وپژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه کارکردهاي 

دست آمده در زمینه بررسی میزان باورهاي غیر منطقی در ه غیر بزهکار صورت گرفته است. نتایج ب
درصد) داراي باورهاي غیر منطقی 4/77نوجوانان بزهکار حاکی از آن است که اکثر نوجوانان بزهکار (

گین باورهاي غیر منطقی در نوجوانان بزهکار بر اساس آزمون جونز زیاد و خیلی زیاد بودند و میان
باشند و هاي غیر منطقی میاز باورنوجوانان بزهکار داراي میزان باالیی بدین معنا که.بوده است03/297

؛ به 1992دور از ذهن نبود. همسو با این نتایج باریگا و گیبس (ايبا توجه به ادبیات پژوهش چنین نتیجه
اند که باورهاي غیر منطقی بین بزهکاران و غیر بزهکاران ) نشان داده2006ل از الردن و ملین، نق

) نیز نشان 2009متفاوت بوده و این باورها در میان بزهکاران بیشتر است. همچنین باریگا و همکاران (
و انس و ،نها استاند که باورهاي غیر منطقی نوجوانان بزهکار بیشتر از همتایان غیر بزهکار آداده

هاي غیر منطقی در زنان بزهکار زندانی بیشتر از زنان ) نیز نشان دادند که میزان باور2008همکاران (
هاي فوق  نتایج حاصل از پژوهش حاضر در این زمینه همسو با نتایج عادي است. عالوه بر پژوهش

) و باریگا و همکاران 2007ن ()، هاویت وشلدو2003)، گیانکوال (2006هاي الردن و میلین (پژوهش
باشد. ) می2009(

در زمینه تفاوت بین کارکردهاي اجرایی در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار نیز نتایج نشان داد که 
به عبارتی .میانگین کارکردهاي اجرایی در دو گروه از لحاظ آماري تفاوت معناداري با یکدیگر دارند

معناداري بیشتر از نوجوانان غیر بزهکار در کارکردهاي اجرایی دچار مشکل نوجوانان بزهکار به صورت 
همکاران پیتمن و- )، ویلمارت2006هاي گیانکوال و همکاران (ها نیز همسو با یافتههستند. این یافته

) تاییدي بر 2000) و تیچنر و همکاران (2001)، استیونز و همکاران (2000)، پاسکال و فیش بین (2002(
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) نقص در 2001عف کارکردهاي اجرایی در افراد بزهکار است. به عالوه استیونز و همکاران (ض
)  نیز اختالل در کارکردهاي اجرایی 2000کارکردهاي اجرایی افراد ضد اجتماعی و تیچنر و همکاران (

هايوه(شامل اختالل در گفتار، گفتار پرمعنی، هجی کردن، حافظه شنیداري و درك خواندن) را در گر
یر منطقی نوجوانان بزهکار و غیر ي بررسی باورهاي غدر زمینهاند.فرعی نوجوانان بزهکار نشان داده

هاي پژوهش حاکی از آن است که میانگین باورهاي غیر منطقی در دو گروه از لحاظ آماري یافته،زهکارب
منطقی بیشتري نسبت به نوجوانان به عبارتی نوجوانان بزهکار باورهاي غیر.داراي تفاوت معناداري است

)، باریگا و همکاران 2006هاي الردن و میلین (ها نیز همسو با نتایج پژوهشاین یافته.غیر بزهکار دارند
ي تهنک،باشد. با این وجودوجود باورهاي غیر منطقی بیشتر در نوجوانان بزهکار میتائید کننده) 2008(

یر منطقی در نوجوانان غیر بزهکار شرکت کننده در این پژوهش نیز هاي غحائز اهمیت این است که باور
تواند ناشی از سیستم تربیتی و یا فرهنگ حاکم بر جامعه نسبتاٌ باال بوده است که این موضوع خود می

و مداخالت درمانی جهت کاهش رسد در این زمینه مطالعات سبب شناسیبه نظر می،به هر حال.باشد
تواند براي نوجوانان ، میگونه که براي نوجوانان بزهکار الزم و سودمند استقی همانهاي غیر منطباور

یر بزهکار نیز مفید واقع شود.غ
نتایج حاصل از بررسی میزان ،رغم نتایج فوق که همسو با سایر پژوهش ها در این زمینه بودندعلی

هاي اجرایی در اکثر ی از آن است که کارکردبزهکار حاککارکردهاي اجرایی در نوجوانان بزهکار و غیر 
هاي که نتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش،باشددرصد) قوي و خیلی قوي می4/64نوجوانان بزهکار (

بدین معنی که پیشینه پژوهش نشان دهنده ضعف در کارکردهاي اجرایی .باشدپیشین همسو نمی
) در پژوهش خود نشان دادند که 2002من و همکاران (پت-براي مثال ویلمارت.نوجوانان بزهکار است

هاي افراد پرخاشگر تکانشی در تکالیف کالمی پیچیده و استفاده اختصاصی از زبان که از مولفه
) و استیونز و همکاران 2002دچار مشکل هستند. پاسکال و فیش بین (،باشندکارکردهاي اجرایی می

اند. در قص در کارکردهاي اجرایی در بزهکاران را نشان دادههاي خود ضعف و ن) نیز در پژوهش2001(
گونه قضاوت کرد که ناهمگنی زیادي بین بزهکاران مورد بررسی وجود توان اینتبیین این یافته می

خاطر جرم کنیم که نه بههاي اصالح و تربیت در برخی موارد با افرادي برخورد میداشته است. در کانون
اند.ه صرفاً به خاطر نبود سرپناه سر از کانون هاي اصالح و تربیت در آوردهشکنی بلکو هنجار

هاي پژوهش حاضر نشان داد که بین نمرات باورهاي غیر منطقی و کارکردهاي یافته،عالوه بر این
مینه هاي پژوهشی در این زکه این نتیجه نیز با بسیاري از یافته،اجرایی همبستگی معناداري وجود ندارد

باشد. براي ) همسو نمی2002پتمن و همکاران، -؛ ویلمارت2006؛ گیانکوال و همکاران، 2007(گیانکوال، 
دهد که اسناد غلط، ادراك دشمنی یا تهدید و ) شنان می2006هاي گیانکوال و همکاران (مثال یافته

در افراد پرخاشگر و جامعه ،باشندهاي باورهاي غیر منطقی میاستدالل منطقی ضغیف که از جمله مولفه
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) 2006پتمن و همکاران (-شود. ویلمارتدیده می،ستیز که داراي نقص در کارکردهاي اجرایی هستند
و خصومت که از جمله مصادیق کنند که ناتوانی در ارزیابی نتایج و سوء تعبیر، تهدید، تعارضنیز بیان می

برخی از ،شوند و عالوه بر ایناي اجرایی ایجاد میه، در اثر آسیب کارکردهاي غیر منطقی هستندباور
و استیونز 2006) به نقل از گیانکوال، 1991)، ویکر و همکاران (2003ها (مک دونالد و همکاران (پژوهش

ن می ) نیز توانبخشی کارکردهاي اجرایی را وسیله تنظیم خلق و خوي سخت عنوا2001و همکاران، 
شود. دلیل احتمالی عدم همسویی هاي شناختی میي فرد و ایجاد مهارتهاکنند که باعث تغییر در باور

ي میزان کارکردهاي اجرایی در نوجوانان بزهکار و عدم ارتباط یبن (در زمینههاي پژوهشیافته
تواند ناشی از شکل اجراي هاي پژوهشی میهاي غیر منطقی) با سایر یافتهرکردهاي اجرایی و باورکا

معنی که به دلیل عدم دسترسی به  والدین، قیم قانونی یا سرپرست مددجویان آزمون بدین.آزمون باشد
در حالی که در سایر پژوهش هاي انجام شده در این زمینه ،به صورت خود گزارش دهی اجرا شد

هایی استفاده کردند که وابسته به عملکرد آزمودنی (براي مثال آزمون هفت گانه محققین از آزمون
همچنین بسیاري از مددجویان شرکت کننده در پژوهش تصور .کارکردهاي اجرایی) بوده استارزیابی 

کردند که نوع پاسخ آنها به آزمون در روند دادرسی آنها موثر خواهد بود و احتمال گرایش به انکار می
واقعیت در پاسخگویی به آزمون توسط مددجویان وجود داشته است.

هایی محدودیت،کندی که ارایه مییوردهااکرد که در هر پژوهش به موازات دستباید بیان پایان در 
توان به محدود ها مینیز دارد که این پژوهش نیز از آن مستثنی نبوده است و از  جمله این محدودیت

بودن شرکت کنندگان در پژوهش به یک جنس (پسر) اشاره کرد که این محدودیت قابلیت تعمیم نتایج 
توان به کم سوادي یا بی ها نیز میسازد. از جمله دیگر محدودیتو میگروه دختران با مشکل روبررا به 

هاي قابل توجه به عالوه از جمله محدودیت.سوادي و درك مطلب ضعیف برخی از مددجویان اشاره کرد
پژوهشگران به ،این پژوهش عدم دسترسی به والدین، ولی قانونی یا قیم مددجویان بود. از این رو

هاي آتی شرکت کنندگان در پژوهش را  از هر دو شود در پژوهشمند در این زمینه پیشنهاد میعالقه
جنس انتخاب نموده و حتی االمکان آزمون هایی مورد استفاده قرار گیرد که مبتنی بر خودگزارش دهی 

ویان را بسنجد.مددجویان نبوده، وابستگی کمتري به سطح سواد داشته باشد و عملکرد مددج
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