
 292 -293، ص 2931، زمستان  21فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
و هوش  یپرخطر بر اساس تاب آور یرفتار ها ینیب یشپاین پژوهش  هدف از بررسی

باشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع یاسوج می نوجوانان بزهکار شهر  یندر ب یمعنو

نوجوانان بزهکار  کانون پژوهش  شامل  تمامی  نیا یجامعه آمار  همبستگی می باشد.

است 5931-5931در یك مقطع زمانی در سالهای     یاسوج شهر اصالح تربیت شهر

نفر  که به روش نمونه 511ستفاده از جدول مورگان است که با ا  511حجم نمونه شامل

داده های پژوهش پس از جمع آوری از طریق   در دسترس وارد مطالعه شدند  یریگ

کانر و  یتاب آور اسیمق  (،5931عبد اهلل زاده و همکاران) هوش معنوی   پرسشنامه

استفاده از با (5935)رشید، مارابی پرسشنامه رفتارهای پرخطر ،( 3119) دسونیوید

روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار 

 یتواند رفتار ها یم یتاب آورکه  گرفتند.  تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن بود

 شیراپ یاسوج شهرنوجوانان بزهکار  ینب نیپرخطر  مولفه رفتار پرخطر جنسی  در ب

ار نوجوانان بزهک ینپرخطر مولفه خشونت  ب یتواند رفتار ها یم یآور تاب،کند  ینیب

پرخطر مولفه مصرف مواد  یتواند رفتار ها یم یآور تاب،کند  ینیب شیراپ یاسوج شهر

تار تواند  رف یم یمعنو هوش،کند  ینیب شیراپ یاسوج شهرنوجوانان بزهکار  ینمخدر ب

 ینیب شیراپ یاسوج شهر بزهکارنوجوانان  ینپرخطر مولفه رفتار پرخطر جنسی  ب یها

 هرشنوجوانان بزهکار  ینپرخطر مولفه خشونت  ب یتواند  رفتار ها یم یمعنو هوش،کند

پرخطر مولفه مصرف مواد  یتواند  رفتار ها یم یمعنو هوش،کند ینیب شیراپ یاسوج

  P<0/5).) کند ینیب شیراپ یاسوج شهرنوجوانان بزهکار  ینمخدر ب

 .یو هوش معنو یتاب آور  ،پرخطر یرفتار ها : يديکل واژگان
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 2 شهدخت آزادي ، 1 سجاد رویين تن

 روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد یاسوج. ،کارشناسی ارشد 5
 حمد.اساران، گچساران، کهگیلویه و بویراستادیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچ 3

 
 نام نویسنده مسئول:

 سجاد رویين تن

 يو هوش معنو يپرخطر بر اساس تاب آور يرفتار ها ینيبپيش 

 نوجوانان بزهکار شهر یاسوج نيدر ب
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 مقدمه
پای بند نبودن خانواده به اصول و ضوابط اخالقی و اعتقادی، عامل مؤثر در گسترش بزهکاری نوجوانان است. در ایران، بیشتر بزهکاران 

اعتقادی و اخالقی پای بند نیستند. در حقیقت، کودکان مفاهیم اخالقی درست و نادرست از خانواده هایی هستند که به ارزش های دینی و 

را براساس ارزش ها و باورهای والدین خود در کودکی می آموزند. از طرفی، خانواده هایی که اصول اخالقی و اعتقادی را رعایت نمی کنند، 

خانواده هایی که در روابط  .ان اخالقی آنان به گونه ای مناسب رشد نمی یابدارزش هایی که به نوجوانان یاد می دهند، ضد ارزشند و وجد

فامیلی و خانوادگی حریمی برای پوشش یا برخورد خود قائل نیستند و خانواده ای که از حضور ماهواره و فیلم های ضد اخالقی در خانه 

 و محمدی سید ی را در ذهن و روان فرزندان خود می کاردخود ابایی ندارد، در واقع، بذر کجروی و انحراف های اخالقی و بزهکار

 (.5931،همکاران

 خانواده اعضای میان ها وقت بیشتر و اند بوده محروم والدین محبت از که اند شده بزرگ هایی خانواده در بزهکاران از زیادی تعداد  

 خشونت،. برند می رنج عاطفی شدید اختالفات از بزهکار نوجوانان درصد 35 کلی، طور به. »است داشته وجود درگیری و کدورت ناسازگاری،

 حبت،م کمبود. برند می سر به آن در بزهکار نوجوانان بیشتر که است هایی خانواده وضع از والدین سوی از فرزندان تحقیر و محبت کمبود

 شود می سبب دیگران از نوجوان و کودک داشتن نگه دور یا منطقی غیر و زیاد محبت سویی، از. کند می هدایت جویی انتقام به را شخص

 نتیجه، در. نیاموزد را کردن زندگی اجتماعی روش و کند گیری کناره ساالنش هم از و نداند معمولی های آدم شمار در را خود کودک، که

 تقیممس غیر طور به حقیقت، در بگذارند، اختیارش در بخواهد کودک چه هر خردسالی، آغاز از اگر نمونه، برای. کند پیدا منحرفی شخصیت

 دیگران حقوق به کوشد می سالی بزرگ دوران در و شود می تقویت وی در حالت این تدریج، به و دهند می یاد را تجاوز و زورگویی او به

 (.5931)سید محمدی و همکاران ، .شوند می بزهکار و کنند می پیدا اجتماعی ضد رفتار که هستند افرادی چنین. کند تجاوز

دهد بزهکاری کودکان و نوجوانان از چند جنبه واجد اهمیت است. کودکان و نشان می گرفته کههای متعددی در دنیا انجامپژوهش

دهند. ز دست میناپذیری را از حیث تحصیل و کار اهای جبرانشوند که در اکثر موارد فرصتنوجوانانی که گرفتار این کلیه اجتماعی می

ومند های درسی و کاری آبرها در حلقهنشده آنگذارد. با توجه به پذیرفتهها تأثیر فراوان میوجود چنین سابقه نامطلوبی در زندگی آینده آن

کودکان  و باعث تباهی کندهای آینده تشدید مینوبه خود مسئله را برای نسلآید که بهوجود می گونه افراد بهساز قشری مطرود ازاینو آینده

 توجه است و ممکن استهای کودکان و نوجوانان بزهکار نیز ازلحاظ سالمت اجتماع قابلشود. رنج و ناراحتی خانوادهو نوجوانان بیشتری می

 (.5939و همکاران، بهزادپور،، به نقل از 5915مشکانی، مشکانی ) .ها و همسایگان و دیگران شودهایی بین خانوادهموجب تنش

 نباالتریهوش معنوی که یکی از مفاهیم جدید هوش است، دربردارندهی نوعی سازگاری شناختی و رفتاری حل مسئله است که  

فردی شامل میشود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیدههای  ، هیجانی و بیناخالقی سطحهای رشد را در حیطههای مختلف شناختی، 

پاسخگوی همه  EQ3و   IQ5(. در واقع امروزه گفته می شود که 1593)یعقوبی ،ه یکپارچگی درونی و بیرونی یاری میکنداطراف و دستیابی ب

 3113ر، نامیده می شود ) چری 9SQاست که هوش معنوی یا به اختصار  چیز نبوده و واقعأ موثر نیستند بلکه انسان به عامل دیگری نیازمند

 . ( 5933، نقل از احمدی ، 

عنوان می 4برخوردار بودن از هوش معنوی فرد را در برابر مشکالت مصون می سازد و قدرت تحمل  او را باال می برد که تاب آوری  

را افزایش می دهد. و رنر و  شود. تاب آوری نوعی مصون سازی در برابر مشکالت روانی ، اجتماعی است و کارکرد مثبت زندگی

برقراری ارتباط ،مهارت های رهبری ،  "ند که تاب آوری  می تواند با افزایش مهارت های اجتماعی از قبیل( اظهار می دار5333)1اسمیت

 (5934. )نقل از محمدی ، ددتقویت گر "حل مسأله ، مدیریت منابع ، توانایی رفع موا نع  موفقیت و توانایی برنامه ریزی

 ر،باالت هوش:  از عبارتند مشترک عوامل این از برخی. اند مشترک مشابهی عوامل در آور تاب افراد که دارند نظر اتفاق محققان اکثر

 افراد رد نیز دیگری مشترک های ویژگی محققان.  بزهکاری و مواد مصرف سوء عدم و بزهکار همساالن به کمتر تعلق تر، پایین جویی تازه

 ، استقالل  باال، مختاری خود مانند که اند کرده بررسی آور تاب

 راد ازشهبازی نقل به 3113 ،   ایساکسون) همساالن با خوب روابط و خوب مسأله حل های ،مهارت ،جدیت کار به تعهد ، همدلی

،5931) . 

                                                           
1.Intelligence quotient 

2 .Emotional intellgene 
3 .Spiritual    intelligence 

4.Resiliency  
5.Werner & smith 
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 رویدادهای با مواجهه در باال، آوری تاب دارای افراد که دادند نشان درپژوهشی( 3113)  هیچکاک ، من ویکل ،  استین ، سیمونز ، ارک

 توانایی لتع به است ممکن امر این آنها اعتقاد به.   داشتند مثبت هیجانات دادن نشان به تمایل بیشتر ،  نامعلوم و خنثی ماهیت با هیجانی

 تاب که داد نشان(  3111)  ریو.  باشد فردی بین ماهیت با هایی موقعیت با شدن روبرو هنگام به آمیز موفقیت آمدن کنار برای افراد این

 نظر رد حاضر درپژوهش.   دارد منفی همبستگی  غمگینی ، خشم مانند منفی باهیجانات و  مثبت  همبستگی ،  مثبت هیجانات با  آوری

 .کند بینی پیش ارتباط خطر پر های رفتار تواند می  با میزان چه آوری تاب و معنوی هوش داشتن که گردد مشخص است

 

  کار روش
 تمامی  شامل  پژوهش این آماری جامعه  است توصیفی– همبستگی تحقیقات نوع از موضوع؛ ماهیت به توجه با حاضر پژوهش روش

 با که است  511شامل نمونه حجم است5931-5931    سالهای در زمانی مقطع یك در  یاسوج شهر تربیت اصالح کانون بزهکار نوجوانان

 تشرک به رضایت داشتن مطالعه، به ورود مالک. شدند مطالعه وارد دسترس در  گیری نمونه روش به که  نفر511 مورگان جدول از استفاده

 مفر تمایل صورت در طرح، مورد در شدن توجیه از پس افراد. بود پرسشنامه سؤاالت از زیادی بخش تکمیل عدم خروج،  مالک و مطالعه در

. گرفتند رارق بسته سؤاالت با یافته ساختار مصاحبهی تحت زندان مددکاران توسط نام بدون و انفرادی صورت به کرده، امضا را آگاهانه رضایت

مخدر، طریقهی مصرف مواد مخدر، نوع مادهی مخدر مصرفی،  مواد مصرف الکل، مصرف سیگار، مصرف) پرخطر رفتارهای و ی پرسشنامه

طریقهی مصرف مواد مخدر در  مصرف سیگار در اعضای خانواده، مصرف الکل در اعضای خانواده، مصرف مواد مخدر در اعضای خانواده،

اعضای خانواده، رابطهی جنسی نامشروع، رابطهی جنسی نامشروع همسر، سابقهی ازدواج موقت، تعدد نوبتهای دستگیری و طول مدت 

 یکارتوسط عبداله زاده با هم 5931آزمون در سال  ینپرسشنامه هوش معنوی: اابزارهای اندازه گیری در این پژوهش شامل   .زندانی( بود

 ینفر از آنان دانشجو 311نفر بودند که  331 یهنجار شده است . گروه هنجار یاندانشجو یرو یو فاطمه عرب عامر یریکشم یهمهد

نفر پسر بودند .  31نفر دختر و  534 ادتعد یننور مرکز بهشهر بودند. از ا یامدانشگاه پ یاننفر از دانشجو 31گرگان و  یعیدانشگاه منابع طب

آزمون در  یایی. پا یداجرا گرد یاننفر از دانشجو 91، و روی  یدگرد ینتوسط سازندگان آزمون تدو یعبارت 91 یرسشنامه مقدماتابتدا پ

 یمعبارت تنظ 33با  هاییحذف شد ، و پرسشنامه ن 53سئوال به روش لوپ عبارت  یلبود . در تحل 31به روش آلفا برابر  یمرحله مقدمات

عالوه بر  ییروا یبررس یبه دست آمد برا 33/1مرحله  یندر ا یایینفر گروه نمونه اجرا شد ، پا 331 یرسشنامه روپ ییشد . در مرحله نها

ئوال ها ه سیکل یاستفاده و همبستگ یلز یعامل یلشد. از تحل ییدکه سئوال ها با نظر متخصص ها ) همکاران ( تأ یصور ییمحتوا ییروا

درک و ارتباط با » سئوال  53به دست آمد ، که عامل اول با  یعامل اصل 3 یرهاکاهش متغ یبرا یماکسدر چرخش به وار  بود  9/1 یباال

شد . عامل اول شامل عبارت  یدهنام«  یبا اتکا به هسته درون یمعنو یزندگ» عبارت  51شد ، و عامل دوم با  ینام گذار«  یسرچشمه هست

،  31،  53،  53،  51،  54،  59،  53،  51،  1،  9،  3، و عامل دوم شامل عبارات  33،  31 ، 34،  51،  51 ، 55،  3،  3،  1،  1،  4،  5

دختران  ینو در عامل اول ب یکل یدختر و پسر نشان داد که در هوش معنو ینب یدار یآزمون تفاوت معن  33،  31،  31،  39،  33،  35

 431 یرو یزن 5931و  5933 یآزمون در سال ها یننبود . ا یدار یم تفاوت معندر عامل دو یول ،وجود دارد  یو پسران تفاوت معنا دار

 یبدست آمده است .   رابطه همبستگ 33/1کرونباخ بدست آمده برابر با  ینور مرکز بهشهر انجام شد که آلفا یامدانشگاه پ یاننفر از دانشجو

بدست آمده  %5در سطح  11/1 یزان( به م3111) یرآمرام و درا یعبارت 39جامع  یپرسشنامه با پرسشنامه هوش معنو ینعامل اول ا ینب

 15/1 یزان( به م3111) یرآمرام و درا یسئوال 39جامع  یپرسشنامه با پرسشنامه هوش معنو ینعامل دوم ا ینب یهمبستگ است . رابطه

 یدو پرسشنامه رو یفوق ) اعتبار همگرا ( از اجرا یجت . نتااعتبار همگرا پرسشنامه اس یانگرموضوع ب ینبدست آمده است . ا %5 طحدر س

م کامالً مخالف ینهآزمون به گز یننور بهشهر بدست آمده است  . در ا یامدانشگاه پ یاننفر از دانشجو 531شهر بندر گز و  یننفر از ساکن 311

است .  541تا  33شود و دامنه نمرات  ینمره پنج داده م سه و موافقم چهار و به کامالً موافقم یمخالفم نمره دو و به حدود و یكنمره 

= (وکل مقیاس 39/1= (، عامل دوم )31/1درپژوهش حاضر نیز پایایی مقیاس به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برای عامل اول)

نر و دیویدسون آن را با باز بینی منبع گویه ای است که کا 31( یك ابزار 3119مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون ) = (به دست آمد.33/1)

در زمینه تاب آوری تهیه نمودند . بررسی ویژگی های روانسنجی این مقیاس در گروه هایی مثل جمعیت های  5313 – 5335پژوهشی

ان مبتال ر و بیمارعمومی ، مراجعه کنندگان به بخش مراقبت های اولیه ، بیماران سرپایی پزشکی ، بیماران با مشکل اختالل اضطراب فراگی

 یبه اختالل پس از ضربه انجام شده است سازندگان این مقیاس معتقدند که این پرسشنامه افرادتاب آور را از افراد غیر تاب آور در گروه ها

 ( .  5934بالینی و غیر بالینی جدا می کند و می تواند در موقعیت های پژوهشی و بالینی به کار رود ) محمدی ، 

این پرسشنامه در یك مقیاس پنج درجه ای از کامالً نادرست تا همیشه درست ساخته شده است . به نحوی که کامالً درست نمره   

یك ، به ندرت درست نمره دو ، گاهی درست نمره سه ، اغلب درست نمره چهار و همیشه درست نمره پنج را به خود اختصاص می دهند . 
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گزارش کرده اند  33/1است . کانرو و دیویدسون ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تاب آوری را  31-531مره گذاری این مقیاس بین دامنه ن

بوده است .  نمرات مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون  31/1هفته ای  4همچنین ضریب پایایی حاصل از روش باز آزمایی در یك فاصله 

ا همبستگی مثبت معنا دار و با نمرات مقیاس استرس ادراک شده و مقیاس آسیب پذیری نسبت به استرس با نمرات مقیاس سرسختی کوباس

شیهان همبستگی منفی معنا داری داشتند . که این نتایج حاکی از اعتبار همزمان این مقیاس است .   این مقیاس در ایران توسط محمدی 

همبستگی هر گویه با نمره کل مقوله محاسبه شده و همبستگی  یی این مقیاس ابتداهنجاریابی شده است . برای سنجش روا 5934در سال 

را نشان داد و سپس از روش تحلیل عاملی استفاده شده است ، قبل از  % 14تا  %45ضریب های بین  9هر نمره با نمره کل به جز گویه 

و مقدار تی دو در آزمون  %31برای  KMOو آزمون کرویت بارتلت هم محاسبه شد و مقدار  KMOسنجش تحلیل عاملی ، دو شاخی 

به دست آمد که هر دو این موارد نشان دهنده شرایط مناسب برای انجام تحلیل عاملی است . برای پایایی این مقیاس هم  1111/33بارتلت 

( . در پژوهش دیگری که توسط 5934گزارش شده است ) محمدی ،  %33از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است . و میزان آن هم 

گزارش کردند . میزان  %39( برای بررسی پایایی این مقیاس در دانشجویان صورت گرفت ، پایایی این مقیاس را 5931سامانی و همکاران )

ل عاملی اکتشافی وجود پنج عامل گزارش شده است . نتایح تحلی 41/3و ضریب کرویت بارتلت برای  %35هم برابر  KMOشاخص 

شایستگی / استحکام شخصی ، اعتماد به غرایز شخصی ، تحمل عواطف منفی ، پذیرش مثبت عواطف / روابط ایمن ، مهار / معنویت را برای 

ره کل تاب آوری مقیاس تاب آور یاد کرده است . چون روایی و پایایی زیر مقیاس ها هنوز به طور قطع تأیید نشده اند در حال حاضر نم

، نقل از بشارت ، صالحی ، شاه محمدی ، نادعلی و زبر دست ، 3119ب می شود ) کانر و دیویدسون برای هدف های پژوهشی معتبر محسو

رفتارهای پرخطر این  پرسشنامه(به دست آمد  =14/1( .دراین پژوهش نیز پایایی براساس آلفای کرونباخ محاسبه گردید و)5931

ر اساس نمونه آمریکایی آن و با اعمال تغییرات مورد نیاز برای بومی سازی آن توسط خسرو رشید ساخته شده و پایایی آن با پرسشنامه ب

خرده مقیاس)رانندگی پر خطر، اعمال و ابزارهای پر خطر،  3( که شامل 5935به دست آمده است)رشید، مارابی،  35/1روش آلفای کرونباخ 

ما در این پژوهش شی، سیگار، قلیان، مصرف الکل و مواد مخدر، مصرف مواد غذایی، خواب و ورزش( است، رفتار پر خطر جنسی، خودک

خرده مقیاس های رفتار پرخطر جنسی، اعمال و ابزارهای پرخطر و خودکشی)خشونت(، مصرف مواد مخدر)سیگار، قلیان، مصرف الکل و 

ال است، پایایی سواالت مربوط به خرده مقیاس های استفاده شده از طریق آلفای سو 41مواد مخدر( را مورد استفاده قرار دادیم.که شامل

میزانی که رفتارهای پرخطر را نشان  به دست آمد. و روش نمره گذاری سواالت به این صورت است که هر یك از گزینه ها به 31/1کرونباخ 

)نمره یك(، تا بیشترین رفتار پرخطر ) با توجه به تعداد گزینه ها، می دهند از عدم وجود رفتار پرخطر)نمره صفر( و کمترین رفتار پرخطر

 یآورجمع به منظور    و ...( نمره می گیرند. پس از مشاوره با کارشناسان خبره، روایی صوری آزمون مورد تأیید ایشان قرار گرفت.1، 4، 9

مان زندان واحد آموزش آمار گرفتن  نوجوانان برای گرفتن نمونه اطالعات، در ابتدا مراجعه به دانشگاه و کسب مجوز الزم ،سپس مراجه ساز

 ی مصرف مواد حشیش و سایر مواد مد نظر بود. طریقه در خصوص مواد مخدر استفاده از هروئین، تریاک، و انتخاب روش نمونه گیری ،

وب ها محس جزء گروه تزریقی تزریق، فرد سایر روشها تقسیم بندی شد. با یك بار ی تزریقی، خوراکی، کشیدنی و مخدر به چهار دسته

و دورانهای محکومیت با هم جمع شد. داشت، تمامی های دستگیری وجود طول مدت حبس، اگر تعدد نوبت ی میگردید. برای محاسبه

طالعات از روش در این پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل ا    پرسشنامه در بین آنها توزیع شد مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. 

 و دهای آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. در بخش آمار توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی، نمودار، میانگین و انحراف استاندار

 .ون استفاده شدضمن رعایت برخی از مفروضه ها، از روش همبستگی و رگرسی ؛در بخش آمار استنباطی
 

 یافته ها 
 جنسی پرخطر رفتار مولفه هاي  و ،هوش معنوي  آوري تاب همبستگی بين متغيرهايماتریس 1جدول 

 شاخص                       

 متغیر 
5 3 9 4 1 

     5 معنوی هوش

    5 13/1** آوری تاب

   5 44/1** 43/1** رفتار پرخطر جنسی

  5 -93/1** -91/1** -41/1** خشونت

 5 49/1** 43/1** 45/1** 11/1** مصرف مواد مخدر

11/1>P** 10/1>P* 
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 جنسی پرخطر ، در پيش بينی رفتار آوري : نتایج تحليل تاب2جدول

 

 در پيش بينی خشونت آوري : نتایج تحليل رگرسيون تاب3جدول
 

P t 
 ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد

 گروه منبع تغییر
Beta B SE 

 خشونت ثابت 439/4 131/9 - 333/1 453/1

  آوری تاب 533/1 -413/1 -913/1 -933/3 135/1

 
 مخدر مواد بينی مصرف در پيش آوري : نتایج تحليل رگرسيون تاب4جدول

 

p t 
 گروه منبع تغییر ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد

Beta B SE 

 مخدر مواد مصرف ثابت 439/4 131/9 - 333/1 453/1

  آوری تاب 513/1 -111/1 453/1 -333/9 115/1

 
 جنسی پرخطر در پيش بينی رفتار معنوي نتایج تحليل رگرسيون هوش 0جدول 

 

p T 
 ضرایب استاندارد

Beta 

 ضرایب غیر استاندارد
 گروه منبع تغییر

B SE 

 جنسی پرخطر رفتار ثابت 314/1 531/51 - 315/4 115/1

  معنوی هوش 333/1 419/1 431/1 113/5 551/1

 

 در پيش بينی خشونت معنوي نتایج تحليل رگرسيون هوش 6جدول 

 

p T 
 ضرایب استاندارد

Beta 

 غیر استانداردضرایب 
 گروه منبع تغییر

B SE 

 خشونت ثابت 314/1 531/51 - 315/4 115/1

  معنوی هوش 311/1 -411/1 - 413/1 -111/5 133/1

 مخدر مواد درپيش بينی مصرف  معنوي نتایج تحليل رگرسيون هوش7جدول

p T 
 ضرایب استاندارد

Beta 

 گروه منبع تغییر ضرایب غیر استاندارد
B SE 

 مخدر مواد مصرف ثابت 314/1 531/51 - 315/4 115/1

  معنوی هوش 334/1 -511/5 119/1 -144/4 115/1

 

(؛ p<115/1و  r=44/1مثبت و معنادار است )  جنسی پرخطر رابطه بین نمره تاب آوری و نمره رفتار5اطالعات جدول  اساس بر

ون از روش رگرسی آوری بر اساس تاب  جنسی پرخطر جهت بررسی پیش بینی میزان رفتارشود. تائید میبنابراین فرضیه اول پژوهش، 

p t 
 ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد

 گروه منبع تغییر
Beta B SE 

 جنسی پرخطر رفتار ثابت 439/4 131/9 - 333/1 453/1

  آوری تاب 115/1 911/1 445/1 533/1 115/1
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 (=445/1Betaآوری با مقدار ضریب استاندارد) تاب  3با توجه به جدول   گزارش شده است. 9-4خطی ساده استفاده گردید. نتایج در جدول 

ی می را به میزان باالیی پیش بین  جنسی پرخطر رفتار ، آوری نشان می دهد. به عبارتی دیگر تاب  جنسی پرخطر میزان پیش بینی  رفتار

(؛ بنابراین فرضیه p<115/1و  r= - 91/1منفی و معنادار است ) خشونت  و نمره آوری رابطه بین نمره تاب 5بر اساس اطالعات جدول  نماید

جهت بررسی پیش بینی میزان خشونت بر اساس تاب آوری از روش رگرسیون خطی ساده استفاده گردید. نتایج  شود.تائید می دوم پژوهش،

 پرخطر میزان پیش بینی  رفتار (=Beta -913/1استاندارد) تاب آوری با مقدار ضریب 9با توجه به جدول  گزارش شده است.  9در جدول 

اطالعات  بر اساس پیش بینی می نماید.خشونت را به میزان  کم تری  پرخطر ، رفتار آوریتاب  نشان می دهد. به عبارتی دیگر تاب  خشونت

(؛ بنابراین فرضیه سوم پژوهش، p<115/1و  r= 45/1منفی و معنادار است ) مخدر مواد مصرف و نمره آوری رابطه بین نمره تاب  5جدول 

از روش رگرسیون خطی ساده استفاده گردید. نتایج  آوری مخدر بر اساس تاب مواد جهت بررسی پیش بینی میزان مصرف شود.تائید می

 پرخطر میزان پیش بینی  رفتار (=Beta 453/1تاب آوری با مقدار ضریب استاندارد) 4با توجه به جدول  گزارش شده است. 4در جدول 

 را به میزان باالتری پیش بینی می نماید.  مخدر مواد مصرف پرخطر ، رفتار آوری نشان می دهد. به عبارتی دیگر تاب  مصرف مواد مخدر

(؛ بنابراین p<115/1و  r=43/1مثبت و معنادار است )  جنسی پرخطر معنوی و نمره رفتار رابطه بین نمره هوش 5بر اساس اطالعات جدول  

 از روش رگرسیون خطی هوش معنوی بر اساس   جنسی پرخطر جهت بررسی پیش بینی میزان رفتار شود.فرضیه چهارم پژوهش، تائید می

 (=Beta 431/1هوش معنوی با مقدار ضریب استاندارد) 1با توجه به جدول  گزارش شده است. 1ساده استفاده گردید. نتایج در جدول 

ش بینی باالتری پیرا به میزان   جنسی پرخطر ، رفتار نشان می دهد. به عبارتی دیگر هوش معنوی  جنسی پرخطر میزان پیش بینی  رفتار

(؛ p<115/1و  r= - 41/1منفی و معنادار است ) خشونت  و نمره معنوی رابطه بین نمره هوش  5بر اساس اطالعات جدول  می نماید.

وش از ر بر اساس  هوش معنوی  خشونت پرخطر جهت بررسی پیش بینی میزان رفتار شود.بنابراین فرضیه  پنجم  پژوهش، تائید می

 413/1هوش معنوی با مقدار ضریب استاندارد) 1با توجه به جدول  گزارش شده است. 1گردید. نتایج در جدول رگرسیون خطی ساده استفاده 

-Beta=) ه را ب  پرخطر خشونت ، رفتار نشان می دهد. به عبارتی دیگر هوش معنوی  مصرف مواد مخدر پرخطر میزان پیش بینی  رفتار

منفی و معنادار  مخدر مواد مصرف و نمره معنوی رابطه بین نمره هوش 5بر اساس اطالعات جدول  پایئنی  پیش بینی می نماید.میزان 

 وادم مصرف پرخطر شود. جهت بررسی پیش بینی میزان رفتار(؛ بنابراین فرضیه  ششم  پژوهش، تائید میp<115/1و  r=  11/1است )

 1با توجه به جدول  گزارش شده است. 1از روش رگرسیون خطی ساده استفاده گردید. نتایج در جدول  بر اساس  هوش معنوی  مخدر

نشان می دهد. به عبارتی دیگر   مصرف مواد مخدر پرخطر میزان پیش بینی  رفتار (=Beta 119/1هوش معنوی  با مقدار ضریب استاندارد)

 .میزان باالتری پیش بینی می نمایدرا به   مخدر مواد پرخطر مصرف ، رفتار هوش معنوی
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 نتایجبحث در 
  رگرسیون یافته ها تحلیل کند  ینیب شیراپ  یاسوج نوجوانان بزهکار شهر   پرخطر یرفتار ها تواند یم معنوی هوش و آوری ابت 

 اپیشر  یاسوج نوجوانان بزهکار شهر بین در  جنسی پرخطر رفتار مولفه  پرخطر های رفتار تواند می آوری و همبستگی در نشان داد که تاب

 ( روز،5934) انیمانیسل (،5935، کشاورزی و یوسفی ) (5935) همکاران و ی حمید با پژوهش های پژوهش این از حاصل نتایج کند بینی

 سلیمانیان ،(5935) مؤمنی و راد شهبازی ،(5935)بابالن زاهد و سبحانی رضایی، (3115) براورمن ، پژوهش(5333) اور و اینگرسول

 همخوانی   های پژوهش با پژوهش این از حاصل نتایج دارد همخوانی((  3115) براورمن پژوهش ،(5333)اور و اینگرسول روز،( 5934)

 مواد، مـصرف سـوء و مصرف سمت به گرایش در آوری تاب و خطر عوامل نقش به توجه داشت بیان توان می فرضیه این تبیین ود دارد

 وءس نامطلوب پیامدهای نیز و درمانی و بهداشتی بـاالی هـای هزینـه و مـواد بـه وابـستگی و مـصرف سـوء بـودن کننـده عود و پیچیده

 ـرفتننظرگ در بـا. کنـد می بازی  پدیده این با مبارزه جریان در مهمی بسیار نقش آن به ابتال از پیـشگیری سمت به توجه مواد، مصرف

 ـنینس سـایر از بـیش بـسیار نوجوانـان میـان در پرخاشـگری واینکـه است مواد مصرف سوء برای خطر عامل نی نوجوا سن که واقعیت این

 تابآوری نـدای فر از بخـشی زا اسـترس عوامـل بـا مـوثر برخـورد و خـشم کنترل برای توانمندیهایی دیگـرداشـتن سـویی واز مـییابـد، بـروز

 و منابع افزایش برای تابآوری تجربی و نظری رهیافتهای از میتوان که میدهد نشان آوری تاب به ادبیات مربوط بندی جمع و مرور است،

 نیپرخطر در ب یرفتارها تواندیم یهوش معنو جست و همچنیین  سود خشم کنترل طریق از مـواد برابـرمـصرف در فـرد های سرمایه

 عنویم و همبستگی در فرضیه پنجم تحقیق نشان داد که هوش رگرسیون ها تحلیلکند یافتهبینی یشنوجوانان بزهکار شهر یاسوج  را پ

 یهاوهشبا پژ پژوهش این از حاصل کند نتایج بینییشنوجوانان بزهکار شهر یاسوج  را پ بین در خشونتمؤلفه  پرخطر یرفتارها تواندیم

 پژوهش ،(5333) اور و اینگرسول روز،( 5934) سلیمانیان  ، زرین(3151) کشاورزی ،(3154همکاران ) و ( بلك5931صاحبدل ) ،رضایی

هوش معنوی  داشت بیان توانیم فرضیه این تبیینو در  دارد همخوانی(3113،اریك) ( 3113)اریکسون  ،(3111) ریسوتن(3115) براورمن

لف مخت هاییطهعنوان یکـی از مفـاهیم جدیـد هوش، با سازگاری و رفتار حـل مسئله در ارتبـاط اسـت کـه باالترین سطح رشد را در حبه

و فـرد را در جهـت هماهنگی با رویدادهای اطراف و رسیدن به یکپارچگی  شودیشناختی، اخالقی، هیجانی، بین فردی و غیره شامل م

بـا نگاه تازه  سازدیو فرد را قادر م دهدی. این هوش دیدی کلی در مـورد زنـدگی و همه تجارب و رویدادها مکندیی و بیرونی یاری مدرونـ

 هاییژگیو شودیشده دیــده مانجام یهاو تفسیر مجدد از تجارب خـود، شـناخت و معرفـت خود را عمق بخشد چنانکــه در پژوهش

 یمندشده در ایـن رابطـه رفتارهایی همچون عالقهانجام یهابا نگاهی بـه دیگـر پژوهش .دهدیی ارتباط مثبت نشان مانسانی باهوش معنو

انسانی است  هاییژگیاز و ییهاشده شاخصها ثابتکه رابط آن بودن در برخورد با دیگران یننشدر جهت خدمت به همنوعان و آرام و دل

. از سـوی کندیبروز خشونت را در او محدود م ینهشناختی در فرد است کـه زم هاییژگیهمه خود ثمر رشد و هاینگفت ا توانیکه م

که در رویارویی با مسائل روزمره و مشکالت جـاری در زنـدگی کمتـر تجربه شکست  دهدیدیگـر توانایی حل مسئله به فرد این امکان را م

 داندیها مانسان یهاشکست یجهونت را زاییــده و نتو خش کندیان مود بیخ یکه فروید نیز در نظرگونه همان ترتیبیناداشته باشد و به

ـروز ی از بحت توانندیدر مـورد بسـط حـاالت هشـیاری بـه اعتقـاد حـاالت متعـالی مشود و همچنین یتأییـد م یهدر اینجـا نیـز ایـن نظر

ده است شتحقیقاتی انجام حالین، خشونت جلوگیری کند. اگرچه تردیدهایی در این زمینـه وجـود دارد باارف مـوادم، مصی، الکلیسخودکش

ی مطالعـات بهبـود طـولی در کارایی درمان فشارخون در افرادی که مدیتیشن مثبـت ایـن حـاالت اسـت. در برخ دهنده تـأثیرکه نشان

لی را بــر ان متعت مدیتیشـاثیر مثبـزتـشده نیـشده و تعدادی مطالعـات کنترلکنترل مشاهدهدر مقایسه با گروه  دادندیمتعالی انجام م

 یا یجنس سوء رفتارهایکه  داشت بیان توان می در نتیجه این پژوهش  و نشان دادند یخونعروقی، کاهش فشارخون و کم -المتی قلبیسـ

 بارداری مخدر، مواد و الکل مصرف سوء جنایت، و جرم و بزه موارد سایر در درگیری مانند متعددی عوارض جنسی مباالتی بی و هرزگی

آموزش ارتباطات به جوانان، به منظور تصمیمات دارد دنبال به را ایدز و مقاربتی هایبیماری روسپیگری، غیرقانونی، جنین سقط نامشروع،

تواند آشنایی با روابط آسیب زا، روابط ها میآگاهانه و مسئوالنه از جانب فرد برای زندگی مستقل، سالم و مطمئن ضروری است. این آموزش

ها باید موجب رشد بر بگیرد. این آموزشسالم، ضرورت ازدواج و تولد کودک و ارتباطات ثابت به عنوان واحد کلیدی در ساخت جامعه را در 

روانی، فرهنگی و اخالقی شده و فرد را برای مسئولیت های زندگی آماده کند. آموزش های مؤثر موجب به تعویق افتادن ارتباطات جنسی 

سوءمصرف مواد  داشت بیان توانیمو  شودها باعث فهم خود، دیگران و احترام قائل شدن برای خود و دیگران میشود. این آموزشمی

ال . این احتمشوندیاحتمال بیشـتری دچار سوءمصرف م، افراد باهوش معنـوی پـایین بهاندازدیسالمت جسمانی و روانی افراد را به خطر م

د اننشان دادهها پژوهش ها بـه ایـن معضـل جلوگیری کنیموجود دارد کـه بتـوانیم بـا پـرورش هـوش معنـوی افـراد، از مبـتال شـدن آن

گیری از رفتارهای پرخطری همچون و پیشـ یشناختروان یهااهش استرسا کـی بـوو اعمـال معنها و باورهـای مـذهبی که داشـتن نگرش

 زنـدگی بـر و معنویت از تأثیر فشارهای دارییناند که دان دادهین مطالعات نشت. همچنکل و مـواد همــراه اس، مصرف الیدنکش یگارس
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شده انجام یهاد. چنانکه در پژوهش کندیدر طول زمان نیز میزان افزایش مصرف مـواد را مهـار م و کاهدیگـرایش بـه مصـرف مـواد م

و پرخطـری همچـون افسـردگی و  زایبرفتارهای آس سازینهباورهـای مـذهبی عـاملی بـرای پیشـگیری از عوامـل زم شودیمالحظـه م

شـدید روانی که تمامیت  یها. این باورها بـا کـاهش و تعدیل فشارهای روانی از بروز اضـطراب و تنششودیاعتیاد به مواد مخدر محسوب م

تهدیدات  با فرد را در مقابلهو ماننـد یـك واکسـن روانی  کندیفرد بازی م سازییمن، نقش بسیار مهمی در اکندیفکر و روان فرد را تهدید م

. در غیـر این صورت فرد در رویارویی با چنین شرایطی براثر شودیو مانع از عوارض خطرناک بعدی آن م کندیت می محافظپرآسیب محیط

 دهدیا از دسـت مخویش و تجربه نـاتوانی در مقابل این تهدیدات عمـالً اعتمـاد بدنفس خـود ر هایییدر هـم شکستن تصوراتش از توانا

در خـود بـه بـاور نـاتوانی و درنهایـت احسـاس حقارت در محیط مرسد.  هایییمرحله با هر بار تجربه چنین ناکامبهو در این جریان مرحله

و مخرب  زایبل آساز عوام یوستهپهمبه یربا توجه به کـارایی بسیار باالی باورهای مذهبی این باورها با حذف یـك زنج بینیمیبنابراین م

 رفتار تواند یم آوری تاب تحقیق نتایج اساس برکند لذا با توجه به نتیجه تحقیق می توان پیشنهاد کرد یروانی، از سقوط فرد جلـوگیری م

برای  هاییرنامه ی گرددمی پیشنهاد لذا .کند بینی راپیشنوجوانان بزهکار شهر یاسوج   بین در جنسی پرخطر رفتار مولفه پرخطر های

آموزش رفتارهای جنسی بهداشتی و آموزش استفاده از وسایل جلوگیری و همچنین دسترسی آسان به وسایل جلوگیری برای مصرف 

دوره های ویژه آموزش تاب آوری برای افراد مبتال به وابستگی  گرددمی پیشنهاد ،لذا  کنندگان مواد وشرکای جنسی آنان توصیه می شود

دسازی و ارتقاء سالمت روان آنها استفاده شود. بنابراین به نظرمی رسد که از تاب آوری بتوان به عنوان ابزاری جهت مواد جهت توانمن

 هوش شد مشخص تحقیق نتایج به توجه با .در گروههای در معرض خطراستفاده کرد و کاهش خشونت د پیشگیری از سوء مصرف مواد

 گرددمی دپیشنها کند لذا بینی راپیشنوجوانان بزهکار شهر یاسوج   بین در جنسی پرخطر تاررف مولفه پرخطر های رفتار تواند می معنوی

ا توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، به مدیران اجرایی و سیاست گذاران و دانش پژوهان توصیه می شود تا با پیش بینی برنامه های 

افراد اقدام کنند و از این طریس  هوش معنوی در مراکز آموزشی و اجتماع، برای ارتقای  معنوی آموزشی جدید پیرامون رشد و افزایش 

گامی جدید در پیشگیری از رفتارهای پرخطر جنسی بر دارند. همچنین، به مشاوران پیشنهاد می شود برای پیشگیری از رفتارهای پرخطر 

ه دلیل همآیندی ب گرددمی پیشنهاد .خطر و خانواده های آن ها ارایه نمایند به افراد در معرض معنویجنسی راهکارهای شزم را برای افزایش 

اعتیاد با سایر اختالالت روانی، پیشنهاد میشود که پژوهشهای مشابه با گروههای مصرفی مواد مختلف و با کنترل دقیق اختالالت همزمان 

 .انجام گیرد
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