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 خالصه 

 مقدمه

پژوهش حاضر با هدف مقايسه تاب آوری و مسئولیت پذيری نوجوانان بزهكار و غیر بزهكار شهر 

 تهران انجام شد

 روش کار

جامعه آماری پژوهش  ای و نوع تحقیق کاربردی است.روش تحقیق در اين پژوهش، علي مقايسه

سال( در نظر گرفته شده است.  69تا  64حاضر نوجوانان بزهكار و غیر بزهكار شهر تهران) گروه سني

که در اين پژوهش يكي از مراکز نگهداری اصالح و تربیت نوجوانان بزهكار در تهران بزرگ با نام  

نوجوان بزهكار  83ردسترس با مرکز بازپروری کانون اصالح و تربیت تهران از طريق نمونه گیری د

انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای هردو گروه بزهكارو غیر بزهكار به طور 

 نفر بودند.  647نفر بدست آمد که در مجموع نمونه پژوهش  97جداگانه برابر با 

 نتایج

ی بین نوجوانان بزهكار و غیر میزان تاب آوری و مسئولیت پذيرنتاج آزمون يو من ويتني نشان داد که 

به عبارت ديگر نتايج میانگین تاب آوری نشان مي دهد نوجوانان بزهكار  بزهكار  متفاوت مي باشد.

 تاب آوری باالتری نسبت به نوجوانان غیربزهكار داشتند.

 نتیجه گیری

یجه مي نتايج میانگین مسئولیت پذيری نوجوانان بزهكار از نوجوانان غیربزهكار پايین تر بود، در نت

 توان استنباط کرد که نوجوانان غیر بزهكار مسئولیت پذيرتر مي باشند.

 کلمات کلیدی

 بزهكار، تاب آوری، مسئولیت پذيری 
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 مقدمه

بزهكاری و علل و انگیزه های آن ، از جمله مشكالت 

است که از ديرباز چشم تیزبین و ذهن روشن محققین اجتماعي 

های و دانشمندان از آن به دور نبوده است. مطالعة پژوهش

دهد متخصصان علوم انساني در طي دو سه قرن گذشته نشان مي

که عده زيادی از آنان همواره وقت خود را مصروف اين مهم 

ت عوامل اند ،تا شايد کشف علل بزهكاری و از میان برداشکرده

موثردر پیدايش آن راه گشايي در جهت رفع اين آفت اجتماعي 

باشند. باتوجه به اهمیت و ارزش مسئولیت پذيری با اهداف 

پیشگیرانه و ارتقاء سطح سالمت روان و فقدان اين امر که باعث 

ها به رفتارهای غیر مؤثر و شود، فرد در برابر فشارها و استرسمي

آموزش آن به کودکان و نوجوانان پرخاشگرانه روی آورد، 

احساس کفايت، توانايي مؤثر بودن غلبه بر مشكل، افزايش 

احساس خود ارزشمندی )عزت نفس(، توانايي برنامه ريزی، 

آورد. رفتاری هدفمند و متناسب با مشكل را به وجود مي

های کودکي مسئولیت فرآيندی است که فرد بايد از اولین سال

های مختلف ا وظايف متعددی که در دورانآن را آموخته تا ب

شود، مسئوالنه برخورد کند. مسئولیت زندگي روبه رو مي

ای، الگوبرداری از ارزش های آن پذيری افراد در هر جامعه

های مهم سالمت روان شود و از شاخصجامعه محسوب مي

(. مسئولیت پذيری يك ويژگي شخصیتي 6شود )محسوب مي

ورت يك نگرش در ساختار رواني و است که معموال به ص

(. و موجب تمايل به نظم، پیشرفت 2گیرد )رفتاری فرد شكل مي

گرايي، پافشاری و قابل اطمینان بودن و پیروی از قوانین و اصول 

(. در واقع افراد مسئولیت پذير به دلیل وجود 3شود )اخالقي مي

کارگیری هايي مانند توانايي کنترل تكانه و تمايالت، به ويژگي

طرح و برنامه در رفتار خود برای رسیدن به اهداف، دقیق و 

محتاط بودن، انعطاف پذيری، وقت شناسي و قابلیت  اعتماد، 

 (.4شوند )کمتر درگیر رفتارهای پرخطر مي

های تاب آوری به معنای تحمل،سازگاری با بحران

هاست.تاب آوری صرف مقاومت منفعل در زندگي و غلبه بر آن

ها يا شرايط تهديد کننده نیست. بلكه فرد تاب آور، ر آسیببراب

مشارکت کننده فعال و سازنده محیط پیراموني خود است تاب 

معنوی، در  -رواني -آوری قابلیت فرد در برقراری تعادل زيستي

های اخیر تاب در سال(. 3باشد )مقابل شرايط مخاطره آمیز مي

های تحصیلي و مر محیطآوری يكي از متغیرهای نوين مهم در ا

شود که شناسايي اين سازه بینشي دگرگون و شغلي محسوب مي

امیدوار کننده ايجاد نموده و به قابلیت تطابق انسان در مواجه با 

باليا يا فشارهای جانكاه، غلبه يافتن و حتي تقويت شدن بوسیله 

نمايد. اين خصیصه با توانايي دروني شخص و آن اشاره مي

شود، توسعه اجتماعي و تعامل با محیط حمايت مي هایمهارت

. (9و  1گردد )يابد و به عنوان يك ويژگي مثبت متبلور ميمي

های شخصیتي همچون مسئولیت پذيری تاب آوری و ويژگي

توانند از رفتارهای پرخطر و بزهكارانه پیشگیری کنند و به مي

ن اين شوند به طوری که داشتعنوان عوامل حمايتي محسوب مي

دو متغیر شخصیتي حتي در صورت زندگي فرد در محیط 

شود. با پرخطر، باعث اجتناب وی از رفتارهای بزهكارانه مي

تواند عملكرد توجه به اينكه تاب آوری و مسئولیت پذيری مي

فرد در جامعه را تحت الشعاع قرار دهد و از سوی ديگر 

شوند لذا نوجوانان به عنوان آينده سازان کشور محسوب مي

بررسي عوامل موثر بر کاهش يا افزايش تاب آوری و مسئولیت 

پذيری به ويژه در نوجوانان بزهكار از جمله مواردی است که 

بايد در راس امور برنامه سازان قرار گیرد تا برای نوجوانان و به 

طور خاص بزهكاران برنامه هايي را تدارک ببینند تا موجب 

آوری شود لذا پژوهش حاضر در تابافزايش مسئولیت پذيری و 

مورد پاسخ به اين سوال بوده است که آيا بین تاب آوری و 

 مسئولیت پذيری در نوجوانان بزهكار تفاوت وجود دارد؟

 روش کار

ای و روش پژوهش حاضر، توصیفي از نوع علي مقايسه

( سال 69تا 64نفر از نوجوانان ) 647کاربردی بود. جامعه آماری 

نفر از نوجوانان   97هر تهران بودند، به طوری که واقع در ش

نفر  به عنوان گروه  کنترل  97بزهكار به عنوان گروه آزمايشي و 

بطور در دسترس انتخاب شدند. و برای جمع آوری اطالعات از 
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ای و تحقیقات میداني استفاده شد. و ی کتابخانههای مطالعهروش

 رت گرفت.گردآوری اطالعات از طريق پرسشنامه صو

 پرسشنامه مسئولیت پذيری

 42مقیاس مسئولیت پذيری پرسشنامه کالیفرنیا دارای 

باشد که با هدف سنجش میزان مسئولیت پذيری افراد سوال مي

ها به صورت دو سال به باال تهیه شده است و آزمودني 62بهنجار 

های موافقم و مخالفم تهیه شده است. اين گويه و با پاسخ

(. در ايران اولین بار از اين 8توسط تهیه شده است )پرسشنامه  

( با الفا 8پرسشنامه استفاده نمود. روايي اين پرسش نامه توسط )

مورد تايید قرار گرفت. ضرايب پايايي اين  88/7کرونباخ 

پرسشنامه با روش بازآزمايي و همساني دروني در مقايسه با ساير 

بوده است. گاف پرسشنامه های شخصیت کامالً رضايت بخش 

های متعدد در مورد پرسشنامه پس از بررسي پژوهش

روانشناختي کالیفرنیا نتیجه گرفت که دامنه ضرايب پايايي 

و در   86/7تا  32/7بازآزمايي و همساني دروني هر يك از میان 

 باشد.مي 97/7میانه ضرايب اعتبار کلي آن نیز 

 ديويدسون -پرسشنامه مقیاس تاب آوری کانر

 23( اين پرسشنامه دارای 7پرسشنامه مقیاس تاب آوری )

سوال بوده و هدف آن سنجش میزان تاب آوری در افراد 

مختلف است. طیف پاسخگويي آن از نوع لیكرت بوده برای 

بدست آوردن امتیاز کلي پرسشنامه، مجموع امتیازات همه 

را  677تا  7ای از سواالت را با هم جمع کنید. اين امتیاز دامنه

خواهد داشت. هر چه اين امتیاز باالتر باشد، بیانگر میزان تاب 

آوری بیشتر فرد پاسخ دهنده خواهد و برعكس. نقطه برش اين 

نشانگر  37مي باشد. به عبارتي، نمره باالتر از  37پرسشنامه امتیاز 

افراد دارای تاب آوری خواهد بود و هرچه اين امتیاز باالتر از 

میزان شدت تاب آوری فرد نیز باالتر خواهد  باشد، به همان 37

( 67بود و برعكس. از اين پرسشنامه برای اولین بار در پژوهش )

استفاده شد سپس، از اين پژوهش استفاده نمود.در آن  ضريب 

برای اين پرسشنامه بدست آمد.  84/7آلفای کرونباخ مورد نظر 

 بنابراين اين ابزار از پايايي خوبي برخوردار است.

 نتایج

استفاده از آمار توصیفي به منظور ترسیم 

جداول،نمودارها،میانگین وانحراف استاندارد و تحلیل توصیفي 

ها و آمار استنباطي از آزمون کلوموگروف اسمیرنف جهت داده

ها و از آزمون يومن ويتني بین دو گروه بررسي نرمال بودن داده

 SPSS24افزار ها توسط نرم مستقل جهت تجزيه و تحلیل داده

 استفاده شد.

 آمار های توصیفي پرسشنامه نوجوانان بزهكار و غیر بزهكار -1جدول

 مد میانه میانگین فراواني متغیر 
انحراف 

 معیار
 حداکثر حداقل

 نوجوانان بزهكار
 97 64 32/63 77/46 77/36 76/36 97 تاب آوری

 23 7 81/2 77/61 77/63 29/63 17 مسئولیت پذيری

 نوجوانان غیر بزهكار
 97 61 39/61 77/23 77/43 94/43 97 تاب آوری

 27 69 86/2 77/27 77/22 21/22 97 مسئولیت پذيری

(، فراواني و درصد توزيع پاسخ های 6براساس جدول شماره)

بزهكار میانگین متغیر تاب داده شده به سواالت توسط نوجوانان 

مي باشد. 29/63و  76/36آوری و مسدولیت پذيری به ترتیب 

(، فراواني و درصد توزيع پاسخ های 6براساس جدول شماره)

داده شده به سواالت توسط نوجوانان غیر بزهكار میانگین متغیر 

مي  21/22و   94/43تاب آوری و مسئولیت پذيری به ترتیب 

فرضیه ها ابتدا از آزمون کلموگروف برای بررسي باشد. 

اسمیرنف جهت نرمال بودن داده ها استفاده شده و سپس به 

آنالیز داده ها پرداخته شد. برای بررسي سواالت پژوهشي در 
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 استفاده شد. بررسي رابطه ساده بین متغیر ها فرضیات از آزمون يومن ويتني  

 یته بودن داده های پرسشنامه نوجوانان بزهكارآزمون کولموگروف اسمیرنف در بررسي نرمال -1جدول 

 سطح معني داری کلوموگروف اسمیرنفZ انحراف استاندارد میانگین متغیر

 726/7 712/7 323/63 764/36 تاب آوری

 731/7 667/7 817/2 293/63 مسئولیت پذيری

 بودن داده های پرسشنامه نوجوانان غیر بزهكارآزمون کولموگروف اسمیرنف در بررسي نرمالیته  -9جدول 

 سطح معني داری کلوموگروف اسمیرنفZ انحراف استاندارد میانگین متغیر

 737/7 662/7 571/16 742/45 تاب آوری

 762/7 623/7 810/2 260/22 مسئولیت پذيری

تر در اين پژوهش نتايج نشان داد که سطح معني داری کوچك 

 بود در نتیجه از آزمون های ناپارامتريك استفاده  شد. 73/7از 

با توجه اينكه داده های پرسشنامه های بزهكاران و غیر بزهكاران 

نرمال نمي باشد، جهت تجزيه و تحلیل فرضیات پژوهش از 

 آزمون يو من ويتني استفاده شد.

نوجوانان بزهكار و غیر بین تاب آوری در فرضیه اول:  

 بزهكار شهر تهران تفاوت وجود دارد .

های تاب آوری بین دو گروه نوجوانان رتبه -4جدول 

 بزهكاران و غیر بزهكاران
تاب 

 آوری

میانگین  تعداد گروه

 رتبه ها

مجموع رتبه 

 ها

 بزهكار

 غیربزهكار

97 

97 

31/91 

14/14 

77/3343 

77/4323 

آمارهای آزمون يو من ويتني متغیر تاب آوری بین  -5جدول 

 دو گروه نوجوانان بزهكار و غیر بزهكار

 تاب آوری 

 يو من ويتني

 سطح معني داری

777/274 

779/7 

 97نفر نوجوانان بزهكار و  97نشان مي دهد که  4جدول

میانگین تاب آوری نوجوانان نفر نوجوانان غیربزهكار مي باشند. 

و میانگین تاب آوری غیر بزهكاران برابر  31/91بزهكار برابر با 

 -آماره آزمون يو من 3مي باشد. براساس نتايج جدول  14/14با 

را نشان مي دهد که سطح معني داری آن  777/274ويتني مقدار 

محاسبه شده است، فرض صفر مبني بر برابر  73/7کوچك تر از 

میزان تاب آوری در بین نوجوانان بزهكار و غیر بزهكار رد  بودن

به عبارت ديگر میزان تاب آوری در بین نوجوانان  مي گردد.

بزهكار و غیر بزهكار  برابر نمي باشد. و تفاوت معنا داری وجود 

 دارد و فرضیه تحقیق پذيرفته مي شود.

ر بین مسئولیت پذيری در نوجوانان بزهكار و غیفرضیه دوم: 

 بزهكار شهر تهران تفاوت وجود دارد.

های مسئولیت پذيری بین دو گروه نوجوانان رتبه -6جدول 

 بزهكار و غیر بزهكار
 

مسئولیت 

 پذيری

میانگین  تعداد گروه

 رتبه ها

مجموع رتبه 

 ها

 بزهكار

 غیر بزهكار

97 

97 

96/36 

27/676 

77/2172 

77/1787 

آمارهای آزمون يو من ويتني متغیر مسئولیت   -7جدول 

 پذيری بین دو گروه نوجوانان بزهكار و غیر بزهكار

 مسئولیت پذيری 

 يو من ويتني

 سطح معني داری

777/689 

777/7 

 

 97نفر نوجوانان بزهكار و 97دهد که نشان مي 1جدول 

میانگین مسئولیت پذيری باشند. نفر نوجوانان غیربزهكار مي

و میانگین مسئولیت پذيری  96/36نوجوانان بزهكار برابر با 
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باشد. براساس نتايج مي 27/676نوجوانان غیر بزهكار  برابر با 

را نشان  777/689ويتني مقدار  -آماره آزمون يو من 9جدول 

محاسبه  73/7دهد که سطح معني داری آن کوچك تر از مي

مبني بر برابر بودن میزان مسئولیت پذيری  شده است، فرض صفر

به عبارت  در بین نوجوانان بزهكار و غیر بزهكار رد مي گردد.

ديگر میزان مسئولیت پذيری در بین نوجوانان بزهكار و  

 غیربزهكار برابر نمي باشد.

 بحث و نتیجه گیری

همانظور که از نتايج مشخص است میزان تاب آوری و 

وجوانان بزهكار و غیر بزهكار  متفاوت مسئولیت پذيری بین ن

باشد. به عبارت ديگر نتايج میانگین پرسشنامه تاب آوری مي

دهد نوجوانان بزهكار تاب آوری باالتری نسبت به نشان مي

نوجوانان غیر بزهكار داشتند. از طرفي ديگر نتايج میانگین 

مسئولیت پذيری نوجوانان بزهكار از نوجوانان غیر بزهكار 

توان استنباط کرد که نوجوانان غیر تر بود، در نتیجه مينپايی

 تمايل افراد تاب آور در واقع باشند.بزهكار مسئولیت پذيرتر مي

 مسئله محور دارند ایمقابله راهبردهای از استفاده برای بیشتری

بزهكارانه  رفتارهای به گرايش احتمال سبك اين از استفاده و

تاب آوری باعث امیدواری در ايده  (.3دهد )مي کاهش را

شود و به هر حال مزيت عمده آن اين است که تجارب بالیني مي

ها به سرنوشت محتومشان خواهیم دانست که بسیاری از بچه

نهند و تسلیم نمي شوند. از طرفي ديگر مسئولیت گردن نمي

پذيری عاملي است که در جهت ارضای نیازهای متقابل افراد 

(. به 3کند )مبستگي اجتماعي عمل ميجامعه و همچنین ه

ش برای عبارت ديگر انسان ها در هر لحظه از زندگي در تال

پذيری يكي برآورده کردن اين نیازها هستند. بنابراين مسئولیت

رود که برای انجام از فاکتورهای مهم يك زندگي به شمار مي

 .را در خود تقويت کنند هر کاری نیاز است افراد اين مهارت

 بزهكاری به پژوهش حاضر از جمله عوامل مهم در گرايش

 آموزش با است که مسئولیت پذيری و تاب آوری نوجوانان

 به تاب آوری و مسئولیت پذيری جمله از زندگي هایمهارت

 رغم علي(. 9کرد ) پیشگیری بزهكاری از نوجوانان مي توان

 با نیز تحقیق اين دقیق، مطالعه انجام زياد برای هایتالش

 با پرسشنامه در پاسخ دهنده بوده است. همراه هاييمحدويت

سئواالت  به خود خاص درک با و بود  مواجه ادراکي خطای

 سواالت چارچوب در ناگريز بود ديگر سوی از و دادمي پاسخ

 با پاسخ دهنده است ممكن .تبیین کند را خود نظر نامه پرسش

 به سخت گیری يا و متوسط گیری سهل گیری، خطای

 واقعي به پاسخ دادن در کاری محافظه .دهد سئواالت پاسخ

 استفاده مورد ابزار ابزار؛ به مربوط هایها و محدوديتپرسش

 درک در افراد برخي  بود که دهي گزارش خود ابزار يك

بودند و همچنین برخي از  ابهام دچار سواالت از کدام هر معنای

دند مثل قتل، اجازه بزهكاران که مرتكب جرائم سنگین شده بو

شود اجرای اين و در آخر پیشنهاد ميندادند پرسشنامه داده شود 

ی تاثیر تر به منظور مطالعهتحقیق با دامنه اجتماعي گسترده

متغیرهای ديگر انجام گیرد. با استفاده از يافته های اين پژوهش 

به روانشناسان، مشاوران و متخصصان تعلیم وتربیت آنان به 

توانند به های آموزشي مختلف ميها و کارگاههمايش برگزاری

 نوجوانان بزهكار در اين راستا کمك کنند.
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 Abstract 

Introduction: The purpose of this study was to compare the resilience and 

responsibility of juvenile offenders in Tehran. 

Methods: The research method in this research is comparative Ali and the 

type of applied research. The statistical population of the study is delinquent 

and non-delinquent adolescents in Tehran (age range of 14 to 17 years). In 

this research, one of the centers for the upkeep of juvenile delinquents in 

Tehran was selected as the Rehabilitation Center of Tehran's Rehabilitation 

Center through sampling available to 85 offenders. The sample size was 

obtained by using Cochran formula for both non-delinquent perpetrators of a 

group of 70, of which 140 were in total. For data analysis, descriptive 

statistics and inferential statistics were used by SPSS software.  

Result: The results of the U-Mann-Whitney test showed that the level of 

resilience and responsibility among juvenile offenders is different. In other 

words, the average resilience outcomes show that delinquent adolescents 

have higher levels of resilience than non-delinquent adolescents. 

Conclusion: The average results of the delinquent adolescents' 

responsibility were lower than non-decent adolescents, thus it can be 

inferred that juvenile offenders are more responsible. 
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