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  بر رفتار مجرمانه جوانان  ینیارتقاء نگرش د بخشیراث
  **یبزرگسعود جان/ م *ییاباذر رضا

 دهيكچ
 یمانـه جوانـان زنـدان   اهش رفتـار مجر کبر  ینیزان نگرش دیارتقاء م یاثربخش یبررس این پژوهش هدف
ثبـت   يو بـرا  یمـذهب  يبنـد یپا نامـه پرسـش از  ،یجوانان زنـدان  ینیزان نگرش دیسنجش م ي. برااست

افـراد  ان یان زنـدان یاز م انجام پژوهش ياز فهرست رفتار مجرمانه استفاده شد. برا ،مجرمانه آنان يرفتارها
ش و یبه دو گروه آزمـا  و انتخاب یتصادف صورتبه نفر 30 ،ان آنهایه از مکشدند  ییط شناسایواجد شرا

ن یهـا توسـط مـراقب   یه آزمـودن یلکروز  10، به مدت یم شدند. قبل از شروع جلسات آموزشینترل تقسک
 يبندیپا نامهپرسشمجرمانه آنها ثبت و  يم مشاهده شدند و رفتارهایرمستقیصورت غاران، بهیزندان و دست

ـ ید یجلسات آموزش شیبه گروه آزما ینیمدت معاجرا شد. سپس در طول ز ین یمذهب در  ،ارائـه شـد   ین
ـ . پـس از پا نـد ردکافت نیدر این دستاز یچ آموزشینترل هکه گروه کیحال ـ ی ، مجـدداً  یان دوره آموزش
ها نشان داد افتهی اجرا شد. یمذهب يبندیپا نامهپرسشها، مشاهده و ثبت و ی، رفتار آزمودنروز 10مدت به
و رفتـار   یمـذهب  يبندین ناپاین بیهمچن .افته استیاهش ک ینید يهار آموزشیثأحت ته رفتار مجرمانه تک
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 مقدمه

اي نـده یفزاطـور  به تین و معنویمربوط به د يها، پژوهش80 ۀژه پس از دهیوبه ،ستمیدوم قرن ب ۀمیاز ن
عالقـه  «نوشت:  1980در سال  تایم ۀه مجلک يطورافت بهیشناسان و روان درمانگران رواج ان روانیدر م

 »بشـر اسـت   یا شـده اسـت و خـدا در حـال بازگشـت بـه صـحنه زنـدگ        ین، احیبه پژوهش در باب د
: از نـد عبارتاز آنهـا   يارهه پـا کـ اسـت   ياز عوامل متعدد یاین بازگشت مجدد ناش .)1386(آذربایجانی، 

ده یـ و ناد يانگـار هـا، پـوچ  انسـان  یو اخالقـ  یرانگر، سست شدن نظام ارزشیو یوقوع دو جنگ جهان
سـم،  یلک، الیشک، خودیهمانند افسردگ یو خلق یش اختالالت عاطفی، افزایزندگ يگرفتن هدف و معنا

هـا را  گر، انسانیو علل ناگوار د لمعوااین  .یروان یت و سرگشتگیت، بحران هوی، جرم و جنايارکبزه
  .)همان( دانون توجه خود قرار دهنکت را در ین و معنویچار ساخت دوباره دنا

 يدارینـ د يامـدها ین، آثـار و پ یـ و د یشناسن مباحث مربوط به روانیتراز مهم یکی ،در حال حاضر
حاصـل   یتجربـه شخصـ   وه بـا مشـاهده   کـ است  ياز تجارب روزمره بشر دینداريتوجه به آثار  .است

ن دنبـال شـده   یـ د یشناسـ ن و روانیـ د یشناسـ عمدتاً در جامعه ،این موضوع به شود. اما نگاه علمییم
ون یـ آور و افرخـوت صـورت  به ن راید یعمدتاً آثار اجتماع سکارل مارک ،شناسانان جامعهیاست. در م

ت و وحـدت جامعـه   یـ در جهـت تثب  یملن را عـا یشناسان، دگر از جامعهید ياعده ،هکیدر حال .داندیم
 .)532 ص ،1387 ،یمیسل( اندشمرده

، بـر آثـار مثبـت    )Galton( گالتونن مورد توجه بوده است. یشناسان، عمدتاً آثار مثبت دان روانیدر م
 يرا موجـب شـفا   دینـداري ن دارد و یـ بـه د  يار مساعدینظر بس یونگند. کید میکش تأیایدعا و ن یذهن

حاً اذعـان  یه صرک ییشود تا جایم يمارین سبب بیمعتقد است خأل د داشته، یروان يهادردها و اختالل
 ،ام) با آنها مواجـه بـوده  یسالگ 35پس از  یعنیاتشان (یمه دوم حیه در نک یمارانیان همه بیدر م«ند: کیم
ـ آد ،سـون کاریباشـد.   ینـ ینگـرش د  کیافتن یجز  يزین وهله چیلش در آخرکه مشکهم نبوده  یکی  رل
)Adler ( د دارندیکتأ دینداريز بر آثار مثبت ین لکفرانو.  

د، بـه تفصـیل آثـار دینـداري را مـورد      شـ منتشـر   1902ه در سال ک ،انواع تجربه دینیتاب کدر  ویلیام جیمز
هـاي  دینـی و پایبنـدي بـه ارزش    ک، انسان دیندار بـر اثـر انجـام اعمـال و مناسـ     جیمز ةبحث قرار داد. به عقید

گیـرد،  ل مـی کوي، وقتی مـنش قدیسـانه در شـخص شـ     نظرشود. به تدریج واجد منش قدیسانه می اخالقی به
هـایی نظیـر از خودگذشـتگی، اسـتقامت و قـوت قلـب، قـدرت روحـی، خلـوص، مهـرورزي، لـذت            ویژگی

  ).83 ص الف،1389 ا،نیشریفی( معنوي، معنابخشی به زندگی و هدفمندي حیات در او مشاهده خواهد شد
شناسـان در دو  دگاه روانیـ از د دینـداري آثار  :توان گفتیشده مقات انجامیوع، براساس تحقدر مجم
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، یت از زنـدگ یو رضـا  ي، آرامـش روان، خشـنود  يشود. در سطح فردیم یبررس یو جمع يسطح فرد
اهش کـ و  یدوست، نوعیانسجام اجتماع ،یو در سطح جمع نانه از مرگ و سالمت جسمییبر خوشیتفس

  .)159 ص ،1385 و موسوي اصل، یجانیآذربا( است دیندارين آثار یترنحراف از جمله مهمجرم و ا
ایـن   ر آن بـر سـالمت روان افـراد اسـت. در    یتـأث  ،دینـداري  يفرد يامدهاین آثار و پیتراز مهم یکی
ت و یـ زان معنویـ مهرچـه   انجام شده، يهاشده است. براساس پژوهشانجام يمتعدد يهاپژوهش ،رابطه

ننـد و بـه   کیدا مـ یـ پ يو انحرافات رفتار یروان يهايماریشتر از بیت بیشتر باشد، مصونیافراد ب نداريدی
اران کـ و هم وئینـگ کاین رابطه، مربوط به  از مطالعات گسترده در یکیرسند. یم يشتریب یسالمت روان

قـرار   یرد بررسـ هـا مـو  انسـان  یرات مذهب بر سالمت و زندگیپژوهش درباره تأث 850 ،ه در آنکاست 
ـ  ایـن پـژوهش   شـتر یه در بکـ انگر آن اسـت  یـ ب ،یاین بررسـ  گرفته است. هـا، رفتارهـا،   ن نگـرش یهـا، ب

  .)Koing, 2001, p. 46-60( وجود دارد یرابطه مثبت یو سالمت روان یدرون یمذهب يریگجهت
 مت روان است.هاي داخلی نیز بیانگر رابطه مثبت دینداري و سالعالوه بر تحقیقات خارجی، پژوهش

یبایی در کنگرش دینی را با سالمت عمومی، افسردگی، اضطراب، پرخاشگري و ش شریفی ،نمونهعنوان به
باورهاي نیرومندتر مذهبی با سالمت  هکاین نتیجه رسید  گروهی از دانشجویان مورد بررسی قرار داد و به

 . در)1381 ،شریفی( تر رابطه داردانه پایینباالتر، افسردگی و اضطراب پایین و رفتارهاي پرخاشگر عمومی
  رد.ک، اشاره )1387( میرهاشمیان ) و1379( زادهخوانینو  خداپناهیهاي توان به پژوهشمی ،این رابطه

اهش کـ برخـوردار اسـت،    ییت بـاال یـ ه از اهمکـ ، یدر بعـد اجتمـاع   ينداریامدها و آثار دیاز پ یکی
 یات اجتمـاع یند حیشوم و ناخوشا يهادهیاز پد یکی يارکبزهجرم و  .و جرم است یانحرافات اجتماع

اهش کـ و  يریشگیپ يهاعوامل و راه ،ن عللییو تب یجرم و انحرافات اجتماع یبررس يهاست. براانسان
بـر   دینـداري ر یمربوط به تـأث  يهاپژوهش ،این مطالعات از یکیانجام گرفته است.  يدزیامطالعات  ،آنها

آمـوز  دانـش  3268بـا   جانسـون و  سـون کاریه کـ  یدر پژوهشـ  ند اسـت. یناخوشا يهادهیاین پد اهشک
 دینـداري جده نوع جـرم و انحـراف و چهـار شـاخص     یان هیم یمنف یاند، همبستگانجام داده یرستانیدب
ن یرومنـدتر یسـا، ن یلکت در مراسم کها ثابت گرفته شد. شریآزمودن یق، طبقه اجتماعیاین تحق افتند. دری
جوانـا  يو مـار  یلـ کر در مورد مصرف مشروبات الیاین تأث بود و يروجکاب جرم و کننده ارتکینیبشیپ
  .)169ص  ،1385اصل،  يموسوو  یجانیآذربا( گر جرم بودیش از انواع دیب

 ه در هفتـه کـ  یسـان ک يبـرا  یشـ کزان خودیـ ه مکـ افتند یاران درکو هم كامستوک، يگریق دیدر تحق
ـ  .هزار نفر است يازده نفر به ازای ،وندریسا میلکبار به  کیم کدست ه کـ  یسـان ک يزان بـرا یـ ایـن م  یول
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زان یـ م )Bainbrdge( بـریج بـین ن یباشـد. همچنـ  ینفـر مـ   29رونـد،  یسا میلکبار در هفته به  کیمتر از ک
سـا رابـط   یلکت در یبـا عضـو   یشکزان خودیه مکافت یرد و درک یا بررسکیشهر آمر 75را در  یشکخود
  .)Argil, 2000, p. 134( دارد یمنف

ه کـ ترنـد، از آن جهـت   یه مـذهب کـ  یسانکد نداریاظهار م آمبرسونو  گورساچ ،يگریدر پژوهش د
اد بـه مـواد مخـدر    یـ متـر دچـار اعت  کنـد،  کیاز آنهـا فـراهم مـ    یت اجتماعیحما يبرا یمذهب چارچوب

افـراد   يبـرا  یاجتمـاع ت یـ حماتنها نه ه مذهبکدهند یز نشان مین يگریمتعدد د يهاشوند. پژوهشیم
  .)1388 ،یبزرگجان( ز مطرح استین یعامل مهار اجتماع کیعنوان ه بهکبل ،ندکیفراهم م
سـه بـا   یرود در مقاین و مـؤمن انتظـار مـ   یاز افـراد متـد   ،ینـ ید يهـا ن اسالم، بر اساس آموزهیدر د

 يدیـ و پل یدرباره زشـت  ینید ياهل آموزهیبه دل ،این انتظار متر دچار جرم و انحراف شوند.کنان، یرمتدیغ
 ی، اعمـال منـاف  یلـ کاز جمله قتل، ضرب و جرح، استعمال مـواد مخـدر و مشـروبات ال    گوناگونم یجرا

خـاطر و  نـان یدن بـه آرامـش و اطم  یو رسـ  دینداريل یانسان مؤمن به دل ،گریدعبارت به ... است.عفت و
رده و کـ از انحرافـات اسـت، مهـار     يرایه سرچشمه بسک ،، شهوت و غضب رايمسائل ماد از قطع تعلق

ه کـ ییاب جـرم نـدارد. از آنجـا   کـ ارت يبـرا  يازهیـ انگ ،نیبنـابرا  .ده اسـت ید و بند آنها رهانیخود را از ق
الت یایـن تمـا   مـانع از بـروز  ایمـان   الت مهار نشده اسـت و یز و تمایشتر از طرف غرایانحرافات بشر، ب

ز از جـرم و انحـراف،   یـ رد، اصوالً پرهکد بتوان ادعا یشا .ارداب جرم ندکارت يبرا یلی، فرد مؤمن دلاست
ـ انـد و اخـالق بـدون د   مـرتبط  یها غالباً با مسائل اخالقـ این جرم رایست؛ زین نکمم دینداريبدون  ن، ی
 صدد پاسـخ بـه  در پژوهش حاضر ،نیبنابرا .)170 ص، 1385 ،اصل يو موسو یجانیآذربا( ندارد ياعتبار

آیـا   ابـد؟ یاهش مـی کـ رفتـار مجرمانـه آنهـا     ی،جوانان زندان ینیا با ارتقاء نگرش دیآ این سؤاالت است:
جوانـان   یمـذهب  يبندین ناپایابد؟ بیش مییافزا یجوانان زندان يبندیزان پایم ی،نید يهاله آموزشیوسبه

  اي وجود دارد؟و رفتار مجرمانه آنان چه نوع رابطه یزندان

  روش پژوهش
بـا دو گـروه آزمـایش و     یآزمایشهاي شبهپژوهش از نوع پژوهشاین  :گیرينهنموروش آماري و  ۀجامع

اقدامات زیـر   ،سان باشدکگروه ی دو شرایط میان ۀمهه کاین آزمون است. برايآزمون و پسبا پیش نترلک
  شده است:انجام 

  د.یانتخاب گرد ياز جامعه آمار یبر اساس جدول اعداد تصادف ينمونه آمارـ 
 قرار گرفتند. نترلکش و یدر دو گروه آزما یوه نمونه با انتخاب تصادفگر ياعضاـ 
 اجرا شد. نترلکش و یآزما يهادر گروه يط مساویهمزمان و در شراطور به آزمونآزمون و پسشیپـ 
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ل یکقـم تشـ  مرکـزي   سـال) زنـدان   25تـا   20ان مرد جوان (یه زندانیلکاین پژوهش را  يجامعه آمار
نفـر   30تعـداد   ،ن زندانمسئوال يارکبا هم ي،آمار ۀان جامعیاز م باشد.ینفر م 400آنها  ه تعدادکدهند یم

نتـرل  کش و یبه دو گروه آزما یبا انتخاب تصادف ،سپس .گروه نمونه انتخاب شدندعنوان به طیواجد شرا
انجـام   ۀه سـابق کـ  یان جـوان یزنـدان  .1ق عبـارت بـود از:   یـ ها به تحقیط ورود آزمودنیم شدند. شرایتقس

 يه اجـرا کـ ییاز آنجـا  .3داشتن حداقل سـواد خوانـدن و نوشـتن.     .2مجرمانه را داشته باشند.  يرفتارها
ان حـبس،  یـ پا یا مرخصیاز عفو ید، شرط سوم با لحاظ امتیشکیماه طول مکیحداقل  یجلسات آموزش
  ماه حبس بود. 2داشتن حداقل 
 ،نتـرل اسـت  کش و یبا دو گروه آزمـا  یشیآزماشبه يهااز نوع پژوهش ،پژوهشاین ه کاین با توجه به

تسـت و  شیهـاي پـ  نمره يهان تفاوتیانگیسه میوابسته و مقا tآمده با استفاده از آزمون دستهاي بهداده
  ل قرار گرفت.یه و تحلیتست مورد تجزپس

، بزرگـی نجـا نامه پایبندي مذهبی تهیه شده توسـط  این پژوهش از پرسش براي اجراي :ابزار پژوهش
ل آموزشی محقق ساخته اسـتفاده  کو پروت ب) 1389( نیاشریفیفهرست رفتار مجرمانه تهیه شده توسط 

  شده است.
ن شـده  یتـدو  یبا هدف ساخت ابـزار سـنجش مـذهب    هک ،نامهن پرسشای ی:مذهبي بندیپا نامهپرسش

 یب همسـان یضـر است.  یبمذه يبندیو ناپا ،یمذهب ییدوسوگرا ،یمذهب يبندیسه عامل پا يدارا ،است
 یب همسـان ی) ضـر 878/0( یدرون يبندیپاعامل یدرون یب همسانی) ضر816/0ل آزمون برابر (ک یدرون
 یمـذهب  يبنـد یعامـل ناپا  یدرون یب همسانی) و ضر687/0( یمذهب ییگراا دوسوی يعامل گذار یدرون

بـا آزمـون    یل عـامل یـ تحل ه آزمون قبـل از یصورت اول كمال یی،روا یبررس ي) محاسبه شد. برا725/0(
ان یـ از م n= 60هـاي دو آزمـون بـا    نمـره  یب همبستگید. ضریمحاسبه گرد آلپورت یمذهب يریگجهت

  .)1388 ،یبزرگجان( معنادار است p>001/0ه در سطحکدرصد محاسبه شد  47ان یدانشجو
ن یان تـدو یزنـدان  مجرمانه يزان وقوع رفتارهایم یبررسمنظور به این فهرست فهرست رفتار مجرمانه:

 پـنج ه در کـ نانه اسـت  کارانه و هنجارشـ کبزه ين رفتارهایترن و فراوانیترشده است و مشتمل بر جامع
 ي) نگهـدار 3 ؛ن و مقرراتیاز قوان یچی) سرپ2؛ يریو درگ ي) پرخاشگر1د: یخالصه گرد يگروه رفتار

ب امـوال.  یـ و تخر يشـوبگر ) آ5؛ یو خـودزن  ي) خودآزار4رمجاز؛ یغ يو مصرف مواد مخدر و داروها
 ا،یـ نیفیشـر ( گـزارش شـده اسـت    86/0رونبـاخ  ک يب آلفایاعتبار فهرست رفتار مجرمانه بر اساس ضر

  .)369 ص ،الف1389
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بـر   یل آموزشـ کـ ه پروتیپژوهشگر اقدام به ته ،انیزندان ینیارتقاء نگرش دمنظور به ل آموزشی:کپروت
 یبررسـ  و استفاده از نظرات آنهـا و  ینیارشناسان دک کمک هب ،جهتنیهاي اسالم نمود. بداساس آموزه

 اسـتخراج شـد.   ،دارنـد  یم رفتار نقش اساسـ یه از منظر اسالم در تنظک ین اصولیترمهم ،اتییات و رواآ
 ،ایـن اصـول   ازهریک  صبر. و محبت ،ایح ،حزم ،عبرت ،تجربه ،تعهد ی،این اصول عبارتند از: خداشناس

بخـش   5هـر جلسـه از    .ن شـد یتدو یجلسه آموزش کیصورت به يو اعتقاد یبا استفاده از متون اخالق
ی دو بخـش سـخنران   يه داراکـ ت جلسـه  یـ فعال ،هدف جلسه ،ه عبارتند از: موضوع جلسهکل شد یکتش
)lecture یف خانگیلکو ت ،جلسه يبند، خالصه و جمعاست یالسکار ک) و.  

  هاي پژوهشافتهي
اهش کـ مجرمانـه آنهـا    يرفتارهـا  ی،جوانان زندان ینیا با ارتقاء نگرش دیآ هکاین بود  سؤال اول پژوهش

ن رفتار مجرمانـه در گـروه   یانگیدر مورد تفاضل م tمقدار  ،ده استآم 1ه در جدول کگونه ابد؟ همانیمی
ان رفتـار  یـ دار میوجـود تفـاوت معنـ    بیانگره کاست  017/16عدد  ،0001/0 يسطح معنادار ش دریآزما

  آزمون است.پشو  آزمونپیشمجرمانه 
  شیآزما گروه در یمذهب يبندیپا يهامؤلفه آزمونپس و آزمونشیپ نیانگیم تفاضل سهیمقا :1جدول

  شیگروه آزما يرهایمتغ نیانگیم اریانحراف مع  استاندارد ين خطایانگیم  قدارم  يدرجه آزاد يسطح معنادار
  آزمونآزمون و پسشیانه پدفعات رفتار مجرم  60/39  57/9  47/2  017/16  14  0001/0
  آزمونآزمون و پسشیپ يبندیپا  71/71  82/8  27/2  46/31  14  001/0
  آزمونآزمون و پسشیپ ییدوسوگرا  41/29  33/8  15/2  67/13  14  001/0
  آزمونآزمون و پسشیپ يبندیناپا  10/68  07/11  86/2  80/23  14  001/0

مجرمانـه در   يه رفتارهـا کـ ایـن اسـت    انگریـ و ب نـد کد مـی ییـ را تأ 1ج جدول یز نتاین 2جدول در 
  اي داشته است.مالحظهاهش قابلکآزمون شیآزمون نسبت به پپس

  نترلک و شیآزما يهاگروه مجرمانه رفتار فهرست آزمونپس و آزمونشیپ نیانگیم و رفتار ثرکحدا و حداقل :2 جدول
  ل نمونهک  نترلک  شیآزما  هاگروه

  نیانگیم  ثر رفتارکحدا  حداقل رفتار  نیانگیم  ثر رفتارکحدا  حداقل رفتار  نیانگیم  ثر رفتارکحدا  حداقل رفتار  مجرمانهرفتار  آماري هايشاخص
و  يپرخاشگر

  يریدرگ
  36  45  27  18  23  13  18  22  14  آزمون  شیپ

  19  26  12  5/14  19  10  5/4  7  2  آزمونپش
از  یچیسرپ

  مقررات
  34  45  23  17  22  12  17  23  11  آزمونپیش
  5/16  23  10  5/13  17  10  3  6  0  آزمونپش

و  ينگهدار
  مصرف مواد

  5/11  18  5  5/5  9  2  6  9  3  آزمونپیش
  6  11  1  5/4  8  1  5/1  3  0  آزمونپش

و  يخودآزار
  یخودزن

  5/5  11  0  5/2  5  0  3  6  0  آزمونپیش
  5  10  0  5/2  5  0  1  2  0  آزمونپش

و  يآشوبگر
  ب اموالیتخر

  5/4  9  0  2  4  0  5/2  5  0  آزمونپیش
  5/3  6  1  5/2  4  1  1  2  0  آزمونپش

  5/91  128  55  5/45  63  28  5/48  65  28  آزمونپیش  جمع رفتارها
  51  76  26  39  54  24  5/9  17  2  آزمونپش
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 یجوانـان زنـدان   یمـذهب  يبندیزان پایم ی،نید يهاآموزشوسیلۀ به یاآ هکاین بود  سؤال دوم پژوهش
در  001/0 يداریدر سـطح معنـ   tمقـدار   ،شـود مالحظـه مـی   1عـه بـه جـدول    ابد؟ با مراجیش مییافزا

. باشـد می 80/23و  67/13 و 46/31ب یبه ترت يبندیو ناپا ییگرادوسو یمذهب يبندیگانه پاهاي سهمؤلفه
ن بـا توجـه بـه    یاست. همچنـ  آزمونپشو  آزمونپیشدار هر سه مؤلفه در یانگر تفاوت معنیاین مقدار ب

در گـروه   ،شـود ایـن جـدول مالحظـه مـی     ه درکـ گونه شود. هماند میییجه تأیاین نت، 3ره شماجدول 
ن یانگیـ اسـت و م  40/60و  68/8ب یـ بـه ترت  یمـذهب  يبندیپا آزمونپشو  آزمونپیشن یانگیش میآزما
و  آزمـون پیشن یانگین میباشد. همچنمی 94/38و  35/68ب یبه ترت ییگرادوسو آزمونپشو  آزمونپیش
نسـبت   آزمونپشهاي نترل نمرهکدر گروه  ،است. در مقابل 25/17و  35/85 یمذهب يبندیناپا آزمونپش
  با هم ندارند. یگانه تفاوت چندانهاي سهدر مؤلفه آزمونپیشبه 

  نترلک و شیآزما يهاگروه در یمذهب يبندیپا نامهپرسش آزمونپس و آزمونشیپ اریمع انحراف و نیانگیم سهیمقا :3جدول
  يبندیپا

  یمذهب                  
  هاگروه

  يبندیناپا  ییدوسوگرا  يبندیپا
  اریانحراف مع  نیانگیم  اریانحراف مع  نیانگیم  اریانحراف مع  نیانگیم

  42/9  35/85  89/5  35/68  60/7  68/8  آزمونشیپ  شیآزما
  70/5  25/17  69/3  94/38  26/3  40/60  آزمونپس

  38/5  49/65  46/6  17/63  61/3  24/14  آزمونشیپ  نترلک
  83/7  96/61  28/7  30/58  72/6  07/17  آزمونپس

مجرمانـه آنهـا چـه     يو رفتارهـا  یجوانان زندان یمذهب يبندین ناپایه بکاین بود  سؤال سوم پژوهش
وجـود دارد   يداریر رابطـه مثبـت و معنـ   یـ این دو متغ نیج پژوهش نشان داد بیاي وجود دارد؟ نتارابطه

)85/0  =r.( زان رفتار مجرمانـه  یم ،ابدیش یافزا یدر جوانان زندان یمذهب يبندیهرچه ناپا ،گریدعبارت به
 ،شـود ه مالحظه مـی کگونه همان ؛شودد میییتأ 3و2جه با توجه به جداول یاین نت شود.شتر مییز بیآنها ن

ب یـ آن بـه ترت  یزانباالست و م ارینترل بسکش و یهاي آزماگروه آزمونپیشدر  یمذهب يبندین ناپایانگیم
ز یـ نتـرل ن کش و یهـاي آزمـا  گروه آزمونپیشمجرمانه در  ين رفتارهایانگیباشد و ممی 49/65و  35/85

گـروه   آزمـون پـش مجرمانه در  يو رفتارها یمذهب يبندین ناپایانگین می). همچن 5/45و  5/48باالست (
  د.دهیی را نشان میه عدد باالکاست  39و  96/61نترل ک

  يريگجهيتنبحث و 
اهش رفتارهـاي مجرمانـه در   کتأثیر چشمگیر نگرش دینی در  ،این پژوهش ترین نتایجی از مهمکی

میـزان   ،ه نگـرش زنـدانیان افـزایش یابـد    کـ از آن پـیش ه بیـان شـد   کگونه زندانیان جوان بود. همان
ایش میزان نگـرش دینـی گـروه    اما پس از انجام مداخله و افز .رفتارهاي مجرمانه آنها بسیار باال بود
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 مقایسه میانگین رفتارها نترلکه در گروه کدر حالی .گیري داشتاهش چشمکاین رفتارها  آزمایش،
ی کشده در زمینه مذهب و معنویت حـا تحقیقات انجام ،لیکطور دهد. بهرا نشان نمیچندانی تغییر 

، معنـادهی بـه زنـدگی    پـارچگی شخصـیت  که مـذهب و باورهـاي مـذهبی در یـ    کـ این اسـت   از
اهش رفتارهـاي مجرمانـه و ناهنجـار، نقـش     کهاي اجتماعی و اهش آسیبکهاي اجتماعی، تسهیل

 ).Pakes, 2009, p. 6-47؛1388، هادي( مؤثري دارد
 یجوانـان زنـدان   يبنـد یش پایدر افـزا  یو مـذهب  ینید يهاآموزش کهاین، این پژوهش جیگر نتایاز د

 یجلسـات آموزشـ   يپـس از اجـرا   ،شیگروه آزما یمذهب يبندیزان پایه مک يانهگودارد به ياریر بسیتأث
نتـرل وجـود نـدارد.    کش در گـروه  یاین افزا ،هکیدر حال .افتی يریگش چشمیافزا ،از آن پیشنسبت به 

از  .)1389 ،يریـ م ؛1389 ،يدریـ ح ؛1383، دادفـر ( ندکد میییأجه را تیاین نت يمتعدد و مطالعات شواهد
انـد  هم در تعامل ها بااین مؤلفه است و يو رفتار ی، عاطفیشناخت يهامؤلفه يه هر نگرش داراکییآنجا

 ،یرزاقـ ( قـرار دارنـد   یف عملـ یات و وظـا یـ ز بر سه محور اعتقـادات، اخالق ین اسالم نید يهاو آموزه
 يبنـد یان پازیـ ان نسبت به اسالم، میزندان یش سطح شناختیپژوهش حاضر از راه افزا )،162ص  ،1387
  آنان را ارتقاء داد. یمذهب
وقـوع تخلفـات و    میـزان  ،ابـد یش یافـزا  یجوانـان زنـدان   یمذهب يبندیزان ناپایمهرچه  گریجه دینت

زان یـ مهرچـه   هکـ ن اسـت  ایـ از  یکقات متعدد حـا یند. تحقکیدا میش پیز افزایمجرمانه آنان ن يرفتارها
شـتر  یهـا ب اب آنها بـه انـواع جـرم   کزان ارتیمتر باشد، مک یمذهب يها به اعتقادات و رفتارهاانسان يبندیپا
  ).Clear, & Sumter, 2002, p. 127, 389-395؛ Scot, 2008, p. 36؛ 134 ص ،1382، زادهیعل( شودیم

 یو حفـاظت  یتیط امنیه در محکاین ز با توجه بهیق حاضر نیتحق است. یهایتیمحدود يدارا یهر پژوهش
  ن آنها عبارتند از:یتره مهمکمواجه شد  یهایتیودبا محد ،زندان انجام شد

در  و ن اسـت کپـژوهش نـامم   کیدر  یجوانان زندان يه اختالالت رفتاریلک یه بررسکاین توجه به ) با1
  ت وجود داشت.یاین محدود ق حاضریتحق

ر یسـا  ج آن بـه یم نتـا یتعمـ  ،سـال بودنـد   25تـا   20این پـژوهش جوانـان    يهایه آزمودنکیی) از آنجا2
  رد.یاط صورت گیان با احتیزندان یهاي سنگروه

گـر هماننـد   یز دکتوان در مراج آن نمییاز نتا ،ان انجام شدیزندان ياین پژوهش بر رو هکاین توجه به ) با3
  رد.کاستفاده ها مدارس و دانشگاه
  شود:زیر ارایه می پیشنهاداتهاي یادشده با توجه به محدودیت
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ر اخـتالالت  یسـا  يبـر رو  یقـات مشـابه  یشود تحقشنهاد مییپ ،ت پژوهش در زندانیهم) با توجه به ا1
  ان انجام شود.یزندان يرفتار

  از يریشــگیپمنظــور بـه  شــودشــنهاد مـی یپ ،بــر درمـان  يریشــگیت پیـ ت و اهمیــ) بـا توجــه بـه اولو  2
و...  یسـت یبهز ،هـا دانشـگاه  ،ماننـد مـدارس   يزکها در مرااین نوع پژوهش ،مجرمانه يوقوع رفتارها

  .انجام شود
 ،این پـژوهش اسـتفاده شـد   ی ه در مداخله آموزشکم رفتار یتنظ یاتیاز اصول عملهریک  هکییآنجا ) از3

مسـتقل   یایـن اصـول در پژوهشـ    ازهریک  شود ازشنهاد مییپ ،پژوهش باشد کیتواند موضوع می
  استفاده شود.
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 منابع
ص  ،1، ش سـال اول  ،شناسـی مطالعـات اسـالم و روان   )،1386، (»ز دیدگاه ویلیـام جیمـز  ا داريدین آثار«، آذربایجانی، مسعود

 .145ـ117

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم ،شناسی دیندر آمدي بر روان )،1385، (سیدمهدي موسوي اصل و آذربایجانی، مسعود

مطالعات اسالم  )،1388( ،»البالغههاي قرآن و نهجرهساخت و اعتباریابی آزمون پایبندي مذهبی بر اساس گزا« ،بزرگی، مسعودجان
 .107- 79ص  ،5 شسال سوم،  ،شناسیو روان

، ص 4ش  ،سـال سـوم   ،شناسی و دینروان )،1389، (»در دانشجویانامیکبررسی رابطه بین نگرش دینی و شاد« ،ابوذر ،حیدري
61 -72. 

و  شناسـی روان )،1379، (»دانشـجویان  یگیري مـذهب در جهت بررسی ساخت شخصیت« ،زادمرجان خوانین و محمد ،خداپناهی
 .189- 170ص  ،2 سال چهارم، ش ،دین

ص  ،4و 3ش  ،سـال نهـم   ،نظـر  و نقـد  )،1383، (»بررسی نقش دین در بهداشت روان و فرایندهاي روانـدرمانی « ،محبوبه ،دادفر
  .115ـ97
 .آموزشی و پژوهشی امام خمینیسسه مؤ ،قم ،ایمان در تربیت دینی نگرش و )،1387( هادي رزاقی،

 .پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، قمچ چهارم،  ،جرويکشناسی جامعه )،1387( علی ،سلیمی

ارشناسـی  کنامـه  پایان ،افسردگی و اضطراب در دانشجویان بررسی رابطه نگرش دینی با سالمت عمومی )،1381( طیبه ،شریفی
 دانشگاه آزاد اسالمی.، اهواز، ارشد

پژوهشـگاه حـوزه و    ،قم ،توحیدي پارچهکید درمان یکپارچه با تأکدرمانی یالگوهاي روان )،1389(الف  محمدحسین ،نیایشریف
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