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مقایسه بلوغ عاطفی و اجتماعی و هیجان خواهی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی
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دکترای روانشناسی تربیتی .عضو هیت علمی دانشگاه لرستان
مریم عبدالهی مقدم
دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان
سیروس مرادی زاده

نویسنده مسئول

دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه لرستان

چکیده
این پژوهش با هدف مقایسه ی بلوغ عاطفی و اجتماعی و هیجان خواهی
نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر خرم آباد انجام شده است .با توجه به ماهیت
این تحقیق که از دو گروه جهت مقایسه استفاده شد ،در گروه نوجوانان بزهکار
جامعه آماری عبارت بودند از کلیه نوجوانان پسر محبوس در کانون اصالح و
تربیت شهر خرم آباد( 23نفر)که همگی به روش سرشماری برای تحقیق
انتخاب شدند ،معادل با گروه بزهکار ،از بین نوجوانان عادی دبیرستانهای
پسرانه شهر خرم آباد نیز  23نفر به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف به لحاظ
سن و تحصیالت با گروه بزهکار همتا و انتخاب شدند .جهت سنجش متغیرها
از پرسشنامه بلوغ عاطفی یاشویرسینگ و بهارگاوا( ،)1991پرسشنامه بلوغ
اجتماعی رائو( )1986و مقیاس هیجان خواهی زاکرمن فرم کوتاه()1979
استفاده شد .به منظور مقایسه دو گروه نمونه در متغیرهای مذکور از تحلیل
واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده شد(.تحلیل کواریانس زمانی استفاده می
شود که بخواهیم کنترل انجام دهیم یا اینکه از نمرات پیش آزمون به عنوان
متغییر کمکی استفاده شود ،یا اینکه بخواهیم در کار مداخله اثربخشی را
بسنجیم ولی در اینجا مقایسه بین دو گروه در سه متغیر انجام شد که مانوا
مناسب تر است) .یافته ها نشان داد بین بلوغ عاطفی و اجتماعی نوجوانان
بزهکار و عادی تفاوت معنی دار وجود دارد .به این معنی که نوجوانان بزهکار
از بلوغ عاطفی و اجتماعی پایین تری برخوردار هستند .عالوه بر این ،در متغیر
هیجان خواهی هم بین دو گروه تفاوت وجود داشته است و گروه نوجوانان
بزهکار ،از هیجان خواهی باالتری برخوردار بوده اند .با توجه به یافته های
حاضر که نوجوانان بزهکار از بلوغ عاطفی و اجتماعی پایین و ویژگی هیجان
خواهی باال برخوردارند ،الزم است در فعالیت های مشاوره ای با این افراد در
جهت ثبا ت عاطفی ،سازگاری اجتماعی و دست یابی به مهارت های کنترل و
تنظیم هیجان ها کار شود.
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Abstract
This study aimed to compare the emotional and social
maturity and sensation seeking adolescents delinquent
boys and normal in Khorramabad. The population
consists of all juvenile in center reform that 23 were
selected and equal with 23 based on sampling. In this
study variables were measured by Bhargava
Yashvyrsyng emotional maturity, social maturity Rao
questionnaire and Zuckerman Sensation Seeking
Scale (short form) were used. To compare the two
groups mentioned variables of multivariate analysis of
variance (MANOVA) was used. The findings showed
that the emotional and social maturity and normal for
juvenile offenders there are significant differences.
This means that juvenile offenders are lower
emotional and social maturity. Also, in sensationseeking variables there are difference significant
between the two groups existed and juvenile offender
group, higher sensation seeking. Based on the present
findings, we can say that one of the causes of
delinquency, social and emotional maturity is low, and
features high sensation seeking Accordingly; it is
necessary advisory activities with these people for
emotional stability, social harmony and access control
and emotion regulation skills to work.
Keywords: emotional maturity, social maturity,
sensation seeking, crime

واژه های کلیدی :بلوغ عاطفی ،بلوغ اجتماعی ،هیجان خواهی ،بزهکاری

مقدمه
بزهکاری 1در طول زمان های مختلف و در گستره ی همه فرهنگ ها به عنوان یک مسئله مطرح شده است و یک پدیده ی جدید
امروزی قلمداد نمی شود .در هر دوره ی زمانی ،اشکال مختلفی از بزهکاری در هر سن (از دانش آموز گرفته تا بزرگسال) و در هر جنسیتی
1-Delinquency

Downloaded from frooyesh.ir at 17:00 +0330 on Thursday November 14th 2019

Compare emotional and social maturity and sensation seeking in adolescents and
ordinary criminals Khorramabad

110
مقایسه بلوغ عاطفی و اجتماعی و هیجان خواهی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی
Compare emotional and social maturity and sensation seeking in adolescents and ordinary criminals

1-Wong

,Doreen, Perrine, Rebecca
-Adolescence
3 -Puberty
4 -Bogin
5 -Life style
6 -Harris, Duncan, Boisjoly
7 -Eysenck
8 Extraversion
9 Neurosis
10 Sensation seeking
11 Walters
12 Mann, Kretsch, Tucker
13 Zuckerman
14 Hansen & Breivik
15 Jackson
16 Social maturation
17 Zhouyi Hu
2
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( مؤنث و مذکر) گزارش شده است .به خصوص از ابتدای قرن بیستم ،مسأله ی بزهکاری کودکان و نوجوانان توجه روان شناسان ،جامعه
شناسان ،جرم شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب نموده است (وانگ  ،دورین ،پیرین و ربیکا.)2013 ،1
نوجوانی ،2یک مرحله در زندگی انسان است که سال های پس از شروع بلوغ 3تا شروع بزرگسالی (حدوداً سنین  9 - 19سالگی) را در
بر می گیرد (بوگین .)2009 ،4در این دوره ،حساس ترین تجارب زندگی انسان رخ می دهد ،از جمله تجارب عاطفی ،اجتماعی و هیجانی
همچون عشق و دوستی ،هویت یابی ،تحصیل و شغل که اینها هر یک ویژگی هایی را در نوجوان به دنبال دارند :بی ثباتی عاطفی ،خواسته
های متناقض ،احساس های افراطی و نامطلوب ،کشف خود و دوستی های افراطی(هومن ،ادهمی جمالی و قاسمی.)1390 ،
برخی از روان شناسان ،دوره ی نوجوانی را که با مفهوم بلوغ در هم آمیخته است ،دوره ی "طوفان و تنش " توصیف می کنند(احدی
و بنی جمالی .)1385 ،زیرا دورانی از زندگی است که تنش عاطفی و اجتماعی از ویژگی های آن به شمار می رود و تغییرات همه جانبه ی
جسمانی ،شناختی ،هیجانی و اجتماعی نوجوان ،فرصت های تحولی بی شماری را فراهم می کند تا وی در رفتارهایی درگیر شود که به
طور ضمنی در اتخاذ سبک زندگی 5همراه با سالمت یا به خطر انداختن سالمت اهمیت دارد ( هریس ،دانکن و بویس جولی.)2002 ،6
نظریه های متعددی در رابطه با علل رفتارهای بزهکارانه وجود دارد از جمله نظریه شخصیت آیزنک 7که مبتنی بر این است که
رفتارهای بزهکارانه از ویژگی های شخصیتی خاصی ناشی می شوند .یعنی احتمال بروز رفتارهای بزهکارانه در افرادی که نمره باالیی در
برون گرایی ،8روان رنجوری 9و هیجان خواهی 10دارند بیشتر است (والترز ، 2014 ،11مان ،کریتچ و تاکر .)2015 ،12صفت شخصیتی هیجان
خواهی بنا بر نظر زاکرمن 13و همکارانش( ،1964به نقل از هانسن و بریویک )2001،14در توصیف افرادی به کار می رود که گرایش قوی
به تجربه ی هیجان ها دارند ،هیجان هایی که انواع مختلفی از خطرها را برای شان در بر دارد که این ویژگی خاص دوره نوجوانی است و
به شکل جستجوی موقعیت ها و تجارب جدید ،متنوع ،پیچیده و شدید در نوجوان بروز می یابد .در این زمینه ،مطالعات متعددی (ازجمله؛
هانسن و بریویک ،2011،جاکسون 2011 ،15و حسینی ،طباطبایی و آقا محمدیان )1383،وجود دارد که نشان می دهند هیجان خواهی
باال با رفتارهای مجرمانه و بزهکارانه رابطه مثبت دارد و نوجوانان بزهکار ،از هیجان خواهی باالتری در مقایسه با نوجوانان عادی برخوردار
هستند.
از طرف دیگر ،هومن و همکاران ( )1390در پژوهشی پیرامون رابطه ی بلوغ عاطفی و اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی دریافتند
که نوجوانانی که از بلوغ عاطفی باالیی برخوردار هستند ،قابلیت مقاومت در برابر تأخیر در ارضای نیازها را دارند و برجسته ترین نشانه ی
بلوغ عاطفی ،توانایی تحمل تنش می باشد و بین آن با بلوغ اجتماعی -یعنی پذیرش از طرف دیگران -ارتباط وجود دارد .بلوغ اجتماعی،16
سازه ای مرکب از مهارت های مختلف از جمله کنترل احساس های خود ،خودشناسی ،گذراندن اوقات فراغت با خانواده و دوستان ،رویارویی
با اهداف زندگی و پیگیری فعالیت ها می باشد (زویی هو .)2010 ،17در پژوهش دیگری (قادری دهکردی ،احمدی و قاسمی پیربلوطی،
 ) 1392پیرامون بررسی ارتباط بلوغ عاطفی با خودشناسی و امنیت اجتماعی ،همبستگی مثبتی بین این سه مؤلفه به دست آمد و همان
گونه که در تعریف بلوغ اجتماعی بیان شد ،خودشناسی و امنیت اجتماعی زیر مجموعه ی مهارت های مربوط به آن به شمار می آیند.
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افسردگی) و برون سازی(7از جمله بزهکاری)دارند.
بزهکاری در هر شکلی به دنبال نوعی آشفتگی هیجانی 8ایجاد می شود که شخص از آن طریق برای مقابله یا کاهش فشار روانیِ خود
اقدام می کند (مونت گومری ،تامپسون و بارکزیک .)2011 ،9در این حالت می توان گفت که شخص بزهکار ،توانایی تحمل ناکامی و تنش
ها ر ا نداشته و نمی تواند بر احساس های درونی خویش غلبه یابد و سرانجام دست به کارهایی می زند که می توان گفت به نوعی بیانگر
ناپختگی عاطفی و اجتماعی او می باشد.
10
در پژوهش های متعدد (از جمله ابراهیمی ،نوری و موسوی1381 ،؛ شکرکن ،نیسی و سپهوند 1388؛ مازلوسکی ،بوینگر و کافمن ،
 2011و والترز )2014 ،به مقایسه ویژگی های شخصیتی نوجوانان بزهکار و عادی پرداخته شده است ،اما مطالعه ای تاکنون -تا آنجا که
پژوهشگر بررسی کرده است  -به طور مشخص به مسأله بلوغ عاطفی و اجتماعی در این دو گروه نوجوانان ،بزهکار و عادی نپرداخته است.
بر این اساس ،در پژوهش های شخصیت شناسی نامبرده ،نوجوانان بزهکار در مقایسه با نوجوانان عادی از ویژگی های روان رنجوری ،کنترل
خشم پایین ،هیجان خواهی بیشتر و کنترل تکانه ضعیف برخوردار بوده اند که این ویژگی ها به نوبه خود ،نشانگر مشکالت بلوغ آنها در
مقایسه با نوجوانان عادی می باشد.
عالوه بر مقایسه های شخصیتی ،بررسی تاریخچه رشد افراد بزهکار و عادی هم بیانگر کمبودهای عاطفی در دوران اولیه ی زندگی
و مشکالت ارتباطی و اجتماعی بیشتر و شدیدتر در مقایسه با افراد عادی می باشد (شکرکن و همکاران 1388 ،و چورچ ،تامیک ،هوپر
وبوالند .)2012 ،11عالوه بر این در علت شناسی پدیده بزهکاری نوجوانی به مفهوم بحران بلوغ بر می خوریم که نشان دهنده تفاوت در
کیفیت سپری کردن جریان بلوغ در مقایسه با نوجوانان عادی می باشد(احمدی و همکاران ،1388 ،وانگ و همکاران .)2013 ،با توجه به
علل مسبب بزهکاری در نوج وانان ،این پژوهش به دنبال بررسی نقش متغیرهای بلوغ عاطفی و بلوغ اجتماعی و هیجان خواهی در بزهکاری
نوجوانان پسر از طریق مقایسه آنها با نوجوانان پسر غیر بزهکار می باشد .بر این اساس ،فرضیه های زیر مطرح شده اند:


بلوغ عاطفی نوجوانان پسر بزهکار از بلوغ عاطفی نوجوانان پسر غیر بزهکار پایین تر است.

بلوغ اجتماعی نوجوانان پسر بزهکار از بلوغ عاطفی نوجوانان پسر غیر بزهکار پایین تر است .

هیجان خواهی نوجوانان پسر بزهکار از هیجان خواهی نوجوانان پسرغیر بزهکار بیشتر است .

روش
جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری
با توجه به ماهیت این تحقیق که از دو گروه جهت مقایسه استفاده شد ،در گروه نوجوانان بزهکار جامعه آماری عبارت بودند از کلیه
نوجوانان پسر محبوس در کانون اصالح و تربیت شهر خرم آباد ( 23نفر)که همگی به روش سرشماری برای تحقیق انتخاب شدند ،معادل
با گروه بزهکار ،از بین نوجوانان عادی دبیرستانهای پسرانه شهر خرم آباد نیز  23نفر به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف به لحاظ سن و

1

Pubertal timing
Early
3 Late
4 Heino
5 Williams & Dunlop
6 Internalizing
7 Externalizing
8 Emotional distress
9 Montgomery, Thompson, Barczyk
10 Maslowesky, Buvinger, Cauffman
11 Church, Hooper, Bolland
2
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عالوه بر این ،در مباحث مربوط به بلوغ ،مفهوم زمان بندیِ 1بلوغ مطرح می شود که از آن جنبه دو نوع زودرس 2و دیررس 3مورد توجه
قرار می گیرد (هینو .) 2003 ،4در چندین پژوهش (از جمله؛ ویلیامز و دانالپ ،1999 ،5هینو )2003 ،مشکالت بلوغ زودرس و دیررس به
خصوص بلوغ زودرس در سالمت نوجوانان از جمله رفتارهای ناهنجار و بزهکاری مورد بررسی قرار گرفته است .به این معنی که نوجوانانی
که عالئم بلوغ را قبل و یا بعد از موعد مقرر همسن و ساالن شان تجربه می کنند ،گرایش بیشتری به رفتارهای درون سازی( 6از جمله
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تحصیالت با گروه بزهکار همتا و انتخاب شدند .د ر روش نمونه گیری مبتنی بر هدف ،پژوهشگر بر اساس تصمیم خود که باید با توجه به
موضوع پژوهش چه افرادی را در نمونه قرار دهد ،افراد نمونه را انتخاب می کند.
ابزارهای پژوهش
1

تدوین شده است که از دامنه ی  1تا ( 5هرگز تا خیلی زیاد) تغییر می کند .بنابراین هر چه نمره فرد باالتر باشد درجه پایین تری از بلوغ
عاطفی وجود دارد و بر عکس(هومن و همکاران .)1390 ،در این پرسشنامه 10 ،سؤال اول ،معیار عدم ثبات عاطفی 10 ،سؤال دوم ،معیار
بازگشت عاطفی 10 ،سؤال سوم ،معیار ناسازگاری اجتماعی 10 ،سؤال چهارم ،فروپاشی شخصیت و  8سؤال آخر ،فقدان استقالل را می
سنجد .اعتبار پرسشنامه در پژوهش سینها و سینگ  0/64و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون به ترتیب ، 0/93
 0/89به دست آمده است (سینگ و بهارگاوا.)1990 ،2
پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائو . 3مقیاس بلوغ اجتماعی نالینی رائو( )1986دارای  90سوال به صورت چهارگزینه ای از کامالً مخالف
تا کامالً موافق می باشد که دارای  3بعد است :کفایت شخصی ،کفایت اجتماعی و کفایت میان فردی (کرمی .)1389 ،پایایی نسخه اولیه
پرسشنامه به روش فرم های موازی  0/98و اعتبار آن با استفاده از روش بازآزمایی با فاصله زمانی دو هفته بر روی یک گروه  250نفری
 0/79به دست آمده است (پاکدامن وهمکاران .)1390 ،همچنین در پژوهش هومن و همکارانش ( ،)1390پایایی این پرسشنامه به روش
آلفای کرونباخ 0/89 ،بدست آمد .به طور کلی ،نتایج به دست آمده  ،اعتبار و روایی خوب پرسش نامه ی بلوغ اجتماعی را تأیید می نمایند .
مقیاس هیجان خواهی( :4)SSSاین مقیاس ،فرم کوتاه مقیاس هیجان خواهی زاکرمن ( )1979شامل  15سؤال می باشد که برای ارزیابی
تمایل فرد به فعالیت های مخاطره انگیز به کار می رود .دارای دو گزینه صحیح و غلط است که روش نمره گذاری آن  0و  1می باشد.
پایایی این پرسشنامه توسط زاکرمن و آیزنک ( ،1978نقل از شکر کن و همکاران )1388 ،در حدود  0/85تا  0/86برآورد شده است.
همچنین کروال ،1988( 5به نقل از شکرکن و همکاران )1388 ،ضریب اعتبار این مقیاس را  0/83ذکر کرده است .عالوه بر این ،پایایی
این پرسشنامه برای استفاده در ایران مورد بررسی قرار گرفته است .ضرایب پایایی این پرسشنامه را قربانی( )1370با روش های اسپیرمن
 براون ،تنصیف و آلفای کرونباخ به ترتیب  0/75 ،0/70و  0/80محاسبه کرد که میزان رضایت بخشی است .قربانی( )1370همچنینضریب روایی این آزمون را با مقیاس سرسختی روان شناختی محاسبه نمود که  0/17و در سطح  p< 0/001معنادار بود.

یافته ها
به منظور توصیف و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده شده است .در این
بخش ابتدا گزارش های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق و سپس نتایج مربوط به تحلیل واریانس چند متغیری بر روی متغیر های
بلوغ اجتماعی ،بلوغ عاطفی و هیجان خواهی ارائه خواهند شد و در ادامه نتایج تفکیکی تحلیل واریانس تک متغیری مربوط به متغیرها در
دو گروه بزهکار و عادی نشان داده می شوند.
جدول  : 1آماره های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش به تفکیک دو گروه بزهکار و عادی
متغیرها

گروه ها

میانگین

انحراف معیار

تعداد

بلوغ اجتماعی

بزهکار
عادی
بزهکار
عادی
بزهکار
عادی

151/30
211
117/74
85/22
8/91
5/39

60/20
57/23
26/68
25/01
2/48
2/76

23
23
23
23
23
23

بلوغ عاطفی
هیجان خواهی

1Emotional

Maturity Scale
Singh & BhargaQa
3 Rao social maturation scale
4 Sensation Seeking Scale
5 Kerolla
2
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جدول  ، 1میانگین ،انحراف معیار و فراوانی متغیرها را به تفکیک نوجوانان بزهکار و عادی نشان می دهد.
جدول  : 2نتایج کلی تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی متغیر های پژوهش
اثر پیالیی

1

المبدای ویلکز
اثر هتلینگ

2

3

بزرگترین ریشه روی

4

0/565

18/186

3

42

0/000

0/435

18/186

3

42

0/000

1/29

18/186

3

42

0/000

1/29

3

18/186

0/000

42

همان گونه در جدول فوق ،مشاهده می شود مقدار  fچند متغیری برابر با  18/186در سطح  p<0/000معنی دار می باشد .نتایج
چهار آزمون مربوط به تحلیل واریانس چند متغیری بیانگر آن هستند که بین گروه های بزهکار و عادی حداقل در یکی از متغیرهای وابسته
تفاوت معنی دار وجود دارد .برای پی بردن به این تفاوت نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکراهه در جدول  3نشادن داده شده است.
جدول  :3نتایج تفکیکی تحلیل واریانس تک متغیری مربوط به متغیرها در دو گروه بزهکار و عادی
متغیرها

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار f

سطح معنی داری

بلوغ اجتماعی

40981/06

1

40981/06

11/88

0/005

بلوغ عاطفی

12163/13

1

12163/13

18/18

0/001

هیجان خواهی

142/63

1

142/63

20/69

0/001

یافته های جدول فوق نشان می دهد که دو گروه بزهکار و عادی از لحاظ بلوغ اجتماعی ،بلوغ عاطفی و هیجان خواهی دارای تفاوت
معنی داری می باشند .با نگاهی به میانگین های گروه ها ،نتایج حاکی از آن است که گروه نوجوانان بزهکار از بلوغ اجتماعی و بلوغ عاطفی
پایین تر و هیجان خواهی باالتری برخوردارند (قابل ذکر است ک ه میانگین باالی بلوغ عاطفی در گروه بزهکار به معنی بلوغ عاطفی پایین
تر می باشد) .بنابراین سه فرضیه پژوهش تأیید می شوند.

بحث و نتیجه گیری
هدف از این پژوهش ،بررسی نقش متغیرهای بلوغ عاطفی و اجتماعی و هیجان خواهی در بزهکاری نوجوانان پسر بوده است .در این
راستا ،نوجوانان پسر بزهکار حاضر در کانون اصالح و تربیت شهر خرم آباد با نوجوانان غیر بزهکار مقایسه شدند .بر اساس نتایج به دست
آمده از پژوهش ،بین بلوغ عاطفی و اجتماعی و هیجان خواهی نوجوانان بزهکار و عادی تفاوت وجود دارد و بر این اساس ،هر سه فرضیه
موجود تأیید می شوند .نوجوانان بزهکار نسبت به نوجوانان عادی از بلوغ عاطفی پایین تری برخوردار بوده اند (میانگین های باالتر که به
معنی بلوغ عاطفی پایین تر است ،این یافته با نتایج پژوهش های پیشین (از جمله؛ هومن و همکاران ،1390 ،قادری دهکردی و همکاران،
 ،1392مونت گومری و همکاران )2011 ،همخوانی دارد .در تبیین این یافته می توان گفت که همان گونه که در بحث شخصیت شناسی
بزهکاری در نوجوانان ،عدم توانایی در کنترل تکانه و تمایل افراطی و وسوسه کننده به بروز هیجان های نامطلوب را به عنوان نشانه های
قابل توجه مشاهده می نماییم ،این مسئله به خودی خود ،نشان گر ناپختگی عاطفی در فرد بزهکار است که از ضعف او در مدیریت درست
و به موقع عواطف و هیجان های مثبت و منفی سرچشمه می گیرد .همچنین نتایج پژوهش نشان داد که نوجوانان بزهکار در مقایسه با
نوجوانان عادی از بلوغ اجتماعی پایین تری برخوردارند .این یافته با نتایج پژوهش های شکرکن و همکاران( ،)1388چارچ و همکاران
1

Pillais Trace
Wilks Lambda
3 Hotellings Trace
4 Roys Largest Root
2
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( )2012همخوانی دارد .در تبیین این یافته می توان گفت که مشکل در برقراری ارتباط درست با دیگران به خصوص همساالن در دوره
نوجوانی که خود را بیشتر در قالب بیان جرأتمندانه ی خواسته های معقول ،توانایی نه گفتن ،همدلی کردن ،احترام به حقوق دیگران و ...
نشان می دهد در ایجاد تفاوت بین جریان رشد و بلوغ اجتماعی نوجوانان عادی و بزهکار نقشی اساسی و انکار ناپذیر دارد و از طرفی به
دلیل اینکه پذیرش همساالن و کیفیت روابط در دوره نوجوانی نسبت به دوره های قبل و بعد از نوجوانی در ایجاد احساس سالم نوجوان به
خود و دیگران مهم تر می باشد ،احساس شکست و ناتوانی در روابط اجتماعی ،بیشترین آسیب و ناهنجاری را برای فرد نوجوان به دنبال
خواهد داشت .به طور کلی ،نتایج مطالعات مربوط به فرایند بلوغ در نوجوانان عادی و بزهکار برای نمونه؛ احمدی وهمکاران()1388و وانگ
و همکاران( ) 2013همگی بر تفاوت در کیفیت سپری کردن جریان بلوغ در این دو گروه تأکید داشته و مطالعه حاضر هم از این یافته
مستثنی نیست .در ارتباط با فرضیه سوم مبنی بر اینکه هیجان خواهی در نوجوانان پسر بزهکار بیشتر از نوجوانان پسر عادی می باشد،
یافته ها از این فرض حمایت کردند که این یافته همسو با مطالعات جاکسون( ،)2011حسینی و همکاران( )1383می باشد .همه انسان ها
انگیزه ی هیجان خواهی دارند یعنی تمایل به تجربه محرک های جدید و خطرناک و کسب هیجان های جدید .اما در این میان ،افرادی
بیشتر به سمت این محرک ها رفته و گرایش شدیدی به تجربه ی خطرها و نادیده گرفتن پیامدهای خطر دارند که در سن بحرانی نوجوانی
به سر می برند و از تجربه های نامناسب شخصی و خانوادگی در این دوره برخوردار هستند که این عامل ،آنها را به سمت ارضای نیازهای
طبیعی خود به خصوص میل به خود ابرازگری و نشان دادن خویشتن در جهت افراطی و نامطلوب یعنی هیجان خواهی سوق می دهد.
قابل ذکر است که این پژوهش در مورد نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر خرم آباد انجام شده است و نتایج آن صرفاً به همین جامعه
قابل تعم یم است .پیشنهاد می شود این مطالعه در خصوص دختران نیز صورت پذیرد و به مقایسه پسران و دختران بزهکار در مؤلفه ی
بلوغ و مقایسه آنها با افراد غیربزهکار پرداخته شود و عالوه بر این از ابزار مصاحبه در کنار پرسشنامه استفاده شود .همچنین با توجه به
نتایج پژوهش حاضر پ یشنهاد می شود که خانواده ها ،مدارس ،مراکز مشاوره و نهادهای مرتبط را با نقش بلوغ عاطفی و اجتماعی و هیجان
خواهی در ایجاد و دوام بزهکاری آشنا نموده و همچنین در زمینه ی شیوه های رفتار با نوجوانان و روش های صحیح فرزند پروری ،آموزش
هایی با همکاری نهادهای مختلف د ست اندر کار تربیت و اصالح نوجوانان با هدف پیشگیری از بزهکاری فراهم شود تا نوجوانان به شکل
صحیح و متناسبی به بلوغ عاطفی و اجتماعی و کنترل و تنظیم هیجان های خود دست یابند .عالوه بر آن در کانون اصالح و تربیت روی
افزایش بلوغ عاطفی و اجتماعی نوجوانان بزهکار و کاهش هیجان خواهی آنها کار شود تا پس از فراغت از کانون از بازگشت مجدد آنها
جلوگیری شود.
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