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هاي فراشناختي در كاهش رفتارهاي ضد اجتماعي جوانان  تأثير آموزش مؤلفه بررسي
  زندان مركزي اروميه

 
  2علي اكبر سيف ،1علي خادمي

  
   چكيده

. شود هاي مختلف رواني، اجتماعي و خانوادگي مي اي دارد كه موجب آسيب رفتارهاي ضد اجتماعي طيف گسترده :زمينه و هدف
هاي  اين پژوهش با هدف تعيين تأثير آموزش مؤلفه. كاهش رفتارهاي ضد اجتماعي استفاده شده استهاي مختلفي براي  روش

  .فراشناختي در كاهش رفتارهاي ضد اجتماعي جوانان زندان مركزي اروميه بوده است
اجتماعي زندان مركزي  نفر از جوانان ضد 30براي اين منظور تعداد . اين مطالعه به روش شبه آزمايشي طراحي شد :ها مواد و روش

نامه فراشناخت  ابتدا پرسش. اروميه به روش تصادفي انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و شاهد قرار گرفتند
Wells  وCartwright-Hatton ها براي  اي آموزش اين مؤلفه جلسه 8هاي آزمايش و شاهد تكميل شد و سپس برنامه  توسط گروه

هاي فراشناختي، از طريق چك ليست محقق ساخته تعيين رفتارهاي ضد اجتماعي،  بعد از پايان آموزش مؤلفه. اجرا گرديدگروه آزمايش 
  .مؤلفه رفتارهاي ضد اجتماعي، نتايج ثبت شد 15هاي مختلف، مورد مشاهده رفتاري قرار گرفت و در زمينه  گروه آزمايش در موقعيت

هاي  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نشان داد كه مؤلفه 2χو آزمون  tتحليل كوواريانس، آزمون  هاي آزمون نتايج با داده :ها يافته
. شود ها در گروه آزمايش مي ها باعث اصالح اين مؤلفه پنچ گانه فراشناختي در جوانان ضد اجتماعي مختل است و آموزش اين مؤلفه

دار به دست آمد  هاي فراشناختي تفاوت معني ه آزمايش و شاهد در مؤلفههاي گرو آزمون آزمودني همچنين بين ميانگين نمرات پس
)01/0 < P .(دار دارد  ها نشان داد كه رفتارهاي ضد اجتماعي گروه آزمايش كاهش معني پيگيري نتايج آموزش)05/0 < P(.  

ارهاي ضد اجتماعي جوانان بوده، هاي فراشناختي، مختل يكي از عوامل رفت نتايج اين پژوهش نشان داد كه مؤلفه :گيري نتيجه
  .باشد ها مؤثر مي مداخالت فراشناختي در كاهش رفتارهاي ضد اجتماعي آن

  .اروميهانان، رفتار ضد اجتماعي، زندان مركزي آموزش، فراشناخت، جو :هاي كليدي واژه
  

  تحقيقي :نوع مقاله
  10/11/89 :پذيرش مقاله  11/3/89 :مقاله دريافت

 
  مقدمه

اي وجود دارد  زهكارانه و ضد اجتماعي در هر جامعهرفتارهاي ب
هاي ضد اجتماعي دامنه وسيعي از  و افراد بزهكار و شخصيت

ها، زير پا گذاشتن  رسان شامل قانون شكني رفتارهاي آسيب

گري،  نظم اجتماعي، تجاوز به حقوق ديگران، پرخاش
سركشي در مقابل مراجع رسمي قدرت، مشاجره لفظي، نزاع و 

در نظم عمومي، آسيب به امكانات عمومي، دزدي،  اخالل
احتياطي نسبت به ايمني خود و  گويي، بي كاري، دروغ فريب
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ديگران، عدم احساس مسؤوليت و فقدان احساس پشيماني را 
هاي وارده ناشي از اين رفتارها بر  آسيب. دهند نشان مي

ها، شهروندان،  سيستم جامعه، مديريت اجتماعي، خانواده
  ).1(ات دولتي و خود اين افراد قابل توجه است امكان

آمارهايي كه در مورد ميزان شيوع رفتارهاي ضد اجتماعي 
زيرا اطالعات موجود كامل . ارايه شده است، دقيق نيست

نيستند و ميزان واقعي رفتارهاي ضد اجتماعي بيش از 
هاي رسمي توسط پليس و  برآوردهايي است كه در گزارش

و  Kaplanطبق نظر . شود انتظامي ارايه ميمقامات قضايي و 
Sadock  3-5ميزان اختالل شخصيت ضد اجتماعي در 

در بين افراد . درصد از زنان وجود دارد 1درصد از مردان و 
درصد نيز  75زنداني ميزان شيوع اين اختالل ممكن است تا 

هاي ضد  هاي شخصيتي كه در شخصيت ويژگي). 2(برسد 
بارت از فقر دلبستگي عميق و عدم اجتماعي وجود دارد ع

مهرورزي و وفاداري نسبت به ديگران، چرب زباني و چهره 
هاي جالب براي به  ظاهري فريبنده و توانايي استفاده از روش

 بازي گرفتن ديگران و استثمار آنان، رفتار فاقد انگيزش كافي
هدف، رفتار تكانشي، ناتواني براي يادگيري يا  و بي
فقدان وجدان و  روابط بين فردي آشفته،، ز تجربهبرداري ا بهره

هاي انحرافي  پشيماني براي رفتار غير مسؤوالنه، واكنش
  ). 3(باشد  نسبت به تنبيه و شرطي شدن نسبت به تنبيه مي

صفات بارز دوران نوجواني اين اختالل، عبارت از دزدي، 
گويي، مشاجره، فرار از مدرسه و منزل، سركشي در  دروغ

اغلب رفتارهاي . مراجع، نزاع و سوء مصرف دارو استمقابل 
با  ها شود و اكثر آن جنسي زودتر از ديگران شروع مي

خواري و استفاده از مواد مخدر همراه  گري، مشروب پرخاش
به عالوه . يابد در جواني هم اين نوع رفتارها ادامه مي. است

ر عدم ثبات در كار و حرفه، عدم توانايي و عدم مسؤوليت د
اداره خانواده، عدم سازگاري با قواعد و مقررات جاري اجتماع 

به طور تقريبي بدون استثناء عدم توانايي در . هم وجود دارد
ايجاد ارتباط صميمي، نزديك و مسؤوالنه در رابطه با خانواده، 

  ).4(دوستان و جنس مخالف وجود دارد 
شناسي اختالل شخصيت ضد اجتماعي عوامل  در سبب

از لحاظ خانوادگي، روابط خانوادگي . ي مطرح شده استمختلف
ثباتي رفتار والدين،  هاي فرزندپروري والدين شامل بي و روش

فقدان حمايت رواني از جانب والدين و عدم توجه، الگوبرداري 
از والدين جامعه ستيز، عدم تربيت و پرورش صحيح اجتماعي 

جود و به خصوص اخالقي، رشد و تكامل شخصيت بدون و
گيري اين اختالل را  تواند زمينه شكل پدر يا مادر يا هر دو مي

تجارب يادگيري معيوب در زمينه سازگاري با  ).4(فراهم كند 
هاي اخالقي و نيز يادگيري  قوانين و مقررات و ارزش

ها  ساالن يا وابستگي معيوب به آن اي معيوب از هم مشاهده
). 5(اختالل باشد گيري اين  تواند عامل ديگري در شكل مي

نه عقب (شناختي از جمله هوش كمتر از متوسط  عوامل روان
، سطوح باالي خشم دروني و رفتار )ماندگي ذهني

حوصلگي، هيجان خواهي زياد،  گرانه، ناشكيبايي و كم پرخاش
فقدان هم حسي با ديگران و سطوح پايين استدالل اخالقي 

). 6(م باشد گيري اين اختالل سهي تواند در شكل نيز مي
دار در مورد خود و هويت خود شامل  باورهاي شناختي مسأله

عدم تعادل بين ابعاد مثبت و منفي خود، سطوح رشد نايافته 
تواند عامل اين  ادراك خود و خودپنداره ياد كرده، نيز مي

در كنار اين عوامل، بعضي متخصصين بر ). 7(اختالل باشد 
ز عوامل زيستي در نقش عوامل فرهنگي و اجتماعي و ني

  .گيري اين اختالل فرايند دارند شكل
يكي از متغيرهاي مهمي كه الزم است در اين 

. باشد هاي فراشناختي آنان مي ها بررسي شود، مؤلفه شخصيت
Flavell  فراشناخت را هرگونه دانش يا فعاليت شناختي كه

گيرد و يا يك فعاليت  يك موضوع شناختي را در بر مي
و  Beiler). 8(كند  دهد، تعريف مي ظم ميشناختي را ن

Brown ) به نقل ازSeif ( از دو نوع فراشناخت صحبت
تنظيم شناخت و ) ب. دانش درباره شناخت) الف: كنند مي

دانش فراشناختي فرايندي است كه به ). 9(نظارت بر آن 
آگاهي فرد از نظام شناختي خود اشاره دارد و شامل اطالعات 

هاي  تي خود، اطالعات فرد از هدف و ويژگيفرد از نظام شناخ
. است بردهاي تسهيل كننده رفتار و اطالعات مربوط به راه

تنظيم و شاهد، فرايندهاي فراشناختي هستند كه موجب 
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شوند و شامل  هدايت فرايندهاي تفكر و شناخت در فرد مي
ريزي و شناسايي  اعمال اجرايي نظير توجه، بازبيني، طرح

هاي شناختي اثر  رد است و بر فعاليتخطاها در عملك
هاي فراشناختي در اختالل  رسد كه جنبه به نظر مي. گذارد مي

شخصيت ضد اجتماعي بسيار حايز اهميت باشند، چون يكي 
از متغيرهايي است كه در جريان رفتار ضد اجتماعي مختل 

هاي شناختي  اي با تحليل شود و ممكن است به طور ويژه مي
هاي  در اين راستا شخصيت. اعي مرتبط باشدافراد ضد اجتم

ضد اجتماعي در يك موقعيت رفتاري فقط از يك زاويه به 
ها  اي است كه منافع شخصي آن نگرند و آن زاويه مسايل مي

توانند همه ابعاد و زوايا را در يك  ها نمي آن. را ارضاء كند
ها  بيني كنند كه رفتار غلط آن موقعيت در نظر بگيرند و پيش

. چه عواقب وخيمي براي خود، ديگران، خانواده و جامعه دارد
بيني كنند كه اگر اين رفتار ضد اجتماعي را  توانند پيش نمي

ها متوقف خواهد  ادامه دهند پيشرفت زندگي شخصي خود آن
ريزي اصولي  توانند براي امور زندگي خود برنامه ها نمي آن. شد

ا را در يك مسير سالم ه و منظمي داشته باشند، كه بتواند آن
ها افراد ضد اجتماعي  مطابق بررسي). 6(رشدي قرار دهد 

اي از نكته نظرات مخدوش در مورد ادراك خود و  گستره
دهد  ها نشان مي يافته. بعضي از الگوهاي ايجاد هويت دارند
هاي ملموس را  گيري كه ادراك افراد ضد اجتماعي، جهت

فراد كمتر رشد يافته از هاي ا كند، كه از ويژگي منعكس مي
از اين رو اعمال ضد اجتماعي ممكن . نظر فراشناختي است

است كه انعكاس دهنده ناتواني فرد در تفكر مؤثر در مورد 
بسياري از محققان در ). 10(خود و روابط با ديگران باشد 

وار و عيني در  تحقيقات خود به وجود تفكر برانگيخته
ها  همچنين بررسي. اند فتههاي ضد اجتماعي دست يا شخصيت
گيري  كه توانايي حل مسايل اجتماعي و تصميم اند نشان داده

در همه اين . تر است ها در سطحي پايين اجتماعي در آن
الگوهاي فكري، هيجاني و رفتاري الزم است به نقش 

  ). 7(هاي فراشناختي توجه شود  مؤلفه
ه اند ك محققان پنج مؤلفه فراشناختي را مطرح كرده

مثبت درباره نگراني، باورهاي فراشناختي باورهاي عبارت از 

، باورها درباره اطمينان نگرانيفراشناختي منفي درباره خطر 
و خود هشياري باورهايي در مورد نياز به شاهد افكار شناختي، 
، مثبت درباره نگرانيفراشناختي باورهاي . باشد مي شناختي

كند  به خيال فرد كمك ميدرباره فوايد ذهني نگراني است كه 
نگران "به طور مثال . گيري نمايد تا از مشكالت آتي پيش
كند تا از مشكالت در آينده اجتناب  شدن به من كمك مي

خطر نگراني، مربوط باورهاي فراشناختي منفي درباره . "كنم
به عنوان . به اثرات منفي نگراني در نظام شناختي فرد است

اطمينان شناختي به . "رناك استنگراني براي من خط"مثال 
. اش است بررسي ميزان اعتماد فرد درباره عملكرد حافظه

باورهاي نياز . "ام هيچ اطميناني ندارم به حافظه"براي مثال 
گر نگرش فرد درباره شاهد افكار خود  به شاهد افكار نشان

بايد تمام مدت افكار خود را شاهد "به طور مثال . است
. گر شناخت شناخت است ري شناختي نشانخود هشيا. "نمايم

در اين ). 11( "ام به نحوه عملكرد ذهنم متوجه"به طور مثال 
راستا با توجه به اين كه ماهيت اختالالت روان رنجوري 

و روان رنجوري ) مثل اضطراب، وسواس، افسردگي(اي  نشانه
از اين . متفاوت است) مثل شخصيت ضد اجتماعي(مجرمانه 
هاي فراشناختي در اين دو گروه از  ست كه مؤلفهرو انتظار ا

اي  اختالالت روان رنجوري نشانه. اختالالت متفاوت باشد
ها،  متمركز بر خود فرد است و نشانگان آن در شناخت

كند، ولي روان  احساسات و اعمال متمركز بر فرد نمود پيدا مي
است و  "به عمل درآوردي"رنجوري مجرمانه داراي حالت 

رود  با چنين ماهيت متفاوت انتظار مي. ن محيطي استنمود آ
هاي فراشناختي در اين دو گروه وضعيت متفاوتي  كه مؤلفه

و  Farringtonتحقيقات انجام شده توسط ). 12(داشته باشد 
Coid)3( ،Wells  وMatthews)13( ،Blair)14( ،

Michael  و همكاران؛ به نقل ازWelch 15(و همكاران( ،
Leeاز  ؛ به نقلSwanson  وHill)16 ( ،Theodore  و

نشان دهنده ) 17(و همكاران Gardnerهمكاران؛ به نقل از 
وجود مشكالت فراشناختي در افراد ضد اجتماعي است و در 
آن مطالعات به تأثيرگذاري مثبت مداخالت فراشناختي در 

از اين رو با . اصالح رفتارهاي ضد اجتماعي فرايند شده است

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


 و همكار علي خادمي  

 189  1390/  3شماره /  9دوره / تحقيقات علوم رفتاري 

ني مطرح شده، پژوهش حاضر با هدف شناسايي توجه به مبا
هاي فراشناختي جوانان ضد اجتماعي زندان مركزي  مؤلفه

ها در كاهش رفتارهاي ضد  آموزش اين مؤلفه اروميه و تأثير
در اين راستا، دو فرضيه جهت . اجتماعي انجام شده است

هاي فراشناختي جوانان ضد  مؤلفه. 1: بررسي طرح شدند
آموزش . 2. مركزي اروميه مختل استاجتماعي زندان 

هاي فراشناختي بر كاهش رفتارهاي ضد اجتماعي  مؤلفه
  .جوانان ضد اجتماعي زندان مركزي اروميه مؤثر است

  
  ها مواد و روش

جامعه مورد مطالعه . تحقيق حاضر از نوع شبه آزمايشي است
در اين تحقيق كليه جوانان ضد اجتماعي زندان مركزي اروميه 

ها با  از بين آن. نفر بود 120ها حدود  كه تعداد آن بودند،
نفر پسر  40گيري تصادفي ابتدا تعداد  استفاده از شيوه نمونه

هاي  ساله انتخاب شدند و به صورت تصادفي در گروه 18–25
ها به  بعضي از آزمودني. آزمايش و شاهد جايگزين شدند

ر حوصلگي د داليل مختلف از جمله مرخصي، بيماري و بي
همه جلسات مداخله شركت نداشتند و از اين رو از تحليل 

نفر در  30بعد از ريزش نمونه، نتايج . نهايي كنار گذاشته شدند
هاي ورود به  مالك). 18(تحليل مورد استفاده قرار گرفت 

هاي  مطالعه داشتن رفتارهاي ضد اجتماعي طبق مالك
DSM-IV-TR2  گذاري ضد  تشخيص). 19(بوده است

ها توسط  عي با توجه به پرونده افراد و نوع جرم آناجتما
هاي  در ابتدا كليه آزمودني. شناس زندان انجام شده است روان
نامه فراشناختي  هاي آزمايش و شاهد با استفاده از پرسش گروه

Cartwright -Hatton  وWells سپس . آزمون شدند پيش
 جلسه، گروه آزمايش در معرض مداخالت فراشناختي 8طي 

 Wellsپشتوانه نظري مداخالت نظريه فراشناخت . قرار گرفت
زمان اجراي . مؤلفه فراشناختي است 5و محتواي آن 

و مكان آن اتاق  11تا  10مداخالت قبل از ظهر ساعت 
ها براي  از لحاظ اخالقي آزمودني. شناس زندان بوده است روان

عد از ب. شركت در مطالعه توافق آگاهانه خود را اعالم داشتند
هاي آزمايش و شاهد دوباره آزمون شده،  يك هفته، گروه
، تحليل tآوري شد و با استفاده از آزمون آماري  اطالعات جمع

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 2χكوواريانس و آزمون 
  

  ابزارهاي گردآوري اطالعات
  :.ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش عبارت است از

و  Wells ،Cartwrightاشناخت نامه فر پرسش -1
Hatton )20 :(ماده دارد و هر آزمودني به  30نامه  اين پرسش

مخالفم، كمي موافقم، به طور (هر ماده به صورت چهار گزينه 
ها به  اين گزينه. دهد پاسخ مي) متوسط موافقم، خيلي موافقم

با توجه به جهت ) 1، 2، 3، 4(يا بر عكس ) 4، 3، 2، 1(ترتيب 
مؤلفه  5نامه  اين پرسش. شوند گذاري مي نمرهسؤال 

از لحاظ پايايي، ضريب . سنجد فراشناختي را مي
Chronbach’s alpha هاي آن در  نامه و مؤلفه اين پرسش

در ايران، . گزارش شده است 93/0تا  72/0اي از  دامنه
نامه را ترجمه و آماده نموده،  زاده دستگيري اين پرسش شيرين

وني آن را به كمك ضريب ضريب همساني در
Chronbach’s alpha  و براي خرده  91/0براي كل مقياس

و پايايي بازآزمايي اين  87/0تا  71/0هاي آن در دامنه  مقياس
و براي  73/0آزمون را در فاصله چهار هفته براي كل مقياس 

. گزارش كرد83/0تا  59/0هاي آن در دامنه  خرده مقياس
با مقياس اضطراب خصلتي  همچنين همبستگي كل مقياس

تا  28/0ها را در دامنه  و همبستگي خرده مقياس 43/0برابر با 
در پژوهش ديگري ابوالقاسمي و ). 21(گزارش كرد  68/0

نامه برابر  اين پرسش Chronbach’s alphaهمكاران ضريب 
به نقل از ابوالقاسمي (ابراهيم زاده ). 22(اعالم داشتند  85/0با 

ز در پژوهش خود ضريب همساني دروني اين ني) و همكاران
در پژوهش ). 22(به دست آورد  83/0نامه را برابر با  پرسش

به  82/0آن برابر با Chronbach’s alphaحاضر ضريب 
  . دست آمد

 5قابل ذكر است كه در يك بررسي ايراني، ميانگين 
هاي بهنجار  مؤلفه فراشناخت و ميانگين كل آن براي آزمودني

، باورهاي مثبت 32/8: اعتماد شناختي: زير بوده استبه شرح 
، باورهاي 48/16: ، خودآگاهي شناختي12/9: در مورد نگراني

، باورهايي در مورد نياز به 68/15: منفي در مورد خطر نگراني
اين اطالعات . 36/57: و ميانگين كل 76/7: شاهد افكار
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اين  هاي به دست آمده در توانند براي تفسير ميانگين مي
  ).21(تحقيق مورد استفاده قرار گيرند 

چك ليست محقق ساخته تعيين رفتارهاي ضد  -2
ماده درباره  15اين چك ليست حاوي : اجتماعي زندانيان

هاي  رفتارهاي ضد اجتماعي است كه بر اساس مالك
توسط محقق ساخته شده است  DSM-IV-TR2تشخيصي 

هرگز (اجتماعي  هاي رفتار ضد در تكميل آن از گزينه). 19(
گاهي مشاهده شد، به  مشاهده نشد، به ندرت مشاهده شد، گاه

محتواي اين . استفاده شده است) دفعات مكرر مشاهده شد
گويي، رفتار  دروغ: چك ليست شامل اين موارد بوده است

ريزي، نزاع، حمالت فيزيكي،  تكانشي، ناتواني براي طرح
احتياطي  اني، بيمسؤوليتي، فقدان پشيم درگيري لفظي، بي

احتياطي نسبت به ايمني ديگران،  نسبت به ايمني خود، بي
كاري، دزدي، زورگويي و  عدم رعايت حقوق ديگران، فريب
براي تعيين اعتبار چك . آسيب به امكانات عمومي زندان

به اين صورت . ليست از روش ارزيابي متخصصان استفاده شد
تخصصين قرار داده شد و نفر از م 5كه فرم اوليه آن در اختيار 

قبل از اجراي چك ليست، نظرات متخصصين گرفته شد و با 
براي . اعمال تغييرات پيشنهاد شده، براي اجرا آماده گرديد

استفاده  Chronbach’s alphaتعيين پايايي آن از روش 
، 2، 1، 0هاي چهارگانه به صورت  براي اين كار گزينه. گرديد

چك  Chronbach’s alphaگذاري شد و ميزان  نمره 3
اين چك ليست توسط . به دست آمد 68/0ليست برابر با 

هاي زماني  مشاور زندان و مسؤول فرهنگي زندان در موقعيت
  .و مكاني مختلف تكميل شده است

  

  ها يافته
مؤلفه  5به ترتيب ميانگين و انحراف استاندارد  1در جدول 

ت در مورد فراشناختي شامل اعتماد شناختي، باورهاي مثب
نگراني، خود آگاهي شناختي، باورهاي منفي در مورد خطر 
نگراني و باورهايي در مورد نياز به شاهد افكار در وضعيت 

هاي به دست آمده،  ميانگين. ها آمده است آزمون گروه پيش
هاي  هاي فراشناختي در آزمودني گر وضعيت مختل مؤلفه نشان

ها با هدف  اي آموزشدر اين راستا، محتو. ضد اجتماعي است
هاي ضد اجتماعي به حد الزم و  رساندن نگراني آزمودني

، كاهش اعتماد )نگراني شفابخش و برانگيزاننده(سازگارانه آن 
كاذب شناختي، افزايش خود آگاهي شناختي و نياز به شاهد 

  .)3(افكار ارايه شده است 
 5به ترتيب ميانگين و انحراف استاندارد  2در جدول 

فراشناختي شامل اعتماد شناختي، باورهاي مثبت در  مؤلفه
مورد نگراني، خود آگاهي شناختي، باورهاي منفي در مورد 
خطر نگراني و باورهايي در مورد نياز به شاهد افكار در 

نتايج اختالف بين . ها آمده است آزمون گروه وضعيت پس
دهد، كه غير از  هاي آزمايش و شاهد را نشان مي گروه

ها گروه آزمايش ميانگين بيشتري  اول در بقيه مؤلفهمؤلفه 
  .از گروه شاهد دارد

دهد كه بين  نشان مي 3هاي مندرج در جدول  داده
هاي آزمايش و شاهد پسران  آزمون گروه هاي پيش ميانگين
هاي پنج گانه فراشناختي و ميانگين كل تفاوت  در مؤلفه

  .دار وجود ندارد معني

  

  هاي فراشناختي آزمون مؤلفه ري نمرات پيشهاي آما شاخص. 1جدول 
ها شاخص

 
  ها       گروه

ميانگين
1مؤلفه 

انحراف 
استاندارد 

 1مؤلفه 

ميانگين
2مؤلفه 

انحراف 
استاندارد 

  2مؤلفه 

 ميانگين
 3مؤلفه 

انحراف 
استاندارد 

  3مؤلفه 

 ميانگين
 4مؤلفه 

انحراف 
استاندارد 

  4مؤلفه 

 ميانگين
 5مؤلفه 

انحراف 
ارد استاند
  5مؤلفه 

ميانگين
  كل

انحراف 
استاندارد

  كل

  17/3  72/44  25/1  06/7  42/1  2/11  9/1  20/6  74/1  39/6  05/2  87/13  آزمايش
  22/4  13/42  71/1  2/6  49/1  86/9  67/1  12/8  65/1  66/5  71/1  05/12  شاهد
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  هاي فراشناختي آزمون مؤلفه هاي آماري نمرات پس شاخص. 2جدول 
ها  شاخص
  
  ها گروه

ميانگين
1مؤلفه 

انحراف 
استاندارد 

  1مؤلفه 

ميانگين
 2مؤلفه 

انحراف 
استاندارد 

  2مؤلفه 

 ميانگين
 3مؤلفه 

انحراف 
استاندارد 

  3مؤلفه 

 ميانگين
 4مؤلفه 

انحراف 
استاندارد 

  4مؤلفه 

 ميانگين
 5مؤلفه 

انحراف 
استاندارد 

  5مؤلفه 

ميانگين
  كل

انحراف 
استاندارد 

  كل

  3  87/70  22/1  65/15  27/1  22/14  14/1  15/16  07/1  91/13  09/1  94/10  آزمايش
  24/3  8/43  11/1  12/6  18/2  94/10  28/1  28/7  47/1  15/7  35/1  07/13  شاهد

  
  هاي فراشناختي هاي آزمايش و شاهد در مؤلفه آزمون گروه آزمون و پس براي مقايسه نمرات متغيرها در پيش tنتايج آزمون . 3جدول 

 يهاي آمارشاخص 
  ها خرده مقياس

tمحاسبه شده t 01/0جدول در سطح  Df  نتيجه آزمون  

 
  

  پيش آزمون

  دار عدم وجود تفاوت معني  28  763/2 87/1 اعتماد شناختي
  دار عدم وجود تفاوت معني  28  763/2 05/1 باورهاي مثبت در مورد نگراني

  دار عدم وجود تفاوت معني  28  763/2 -26/2 خود آگاهي شناختي
  دار عدم وجود تفاوت معني  28  763/2 35/2 باورهاي منفي در مورد خطر نگراني
  دار عدم وجود تفاوت معني  28  763/2 41/1 باورهايي در مورد نياز به شاهد افكار

  دار عدم وجود تفاوت معني  28  763/2 11/2 ميانگين كل
 

  
  پس آزمون

  دار وجود تفاوت معني  28  763/2 -28/8 اعتماد شناختي
  دار وجود تفاوت معني  28  763/2 69/14 باورهاي مثبت در مورد نگراني

  دار وجود تفاوت معني  28  763/2 15/20 خود آگاهي شناختي
  دار وجود تفاوت معني  28  763/2 55/3 باورهاي منفي در مورد خطر نگراني
  دار عنيوجود تفاوت م  28  763/2 69/22 باورهايي در مورد نياز به شاهد افكار

  دار وجود تفاوت معني  28  763/2 24/27 ميانگين كل
  

دهد  نشان مي هاي مندرج در اين جدول همچنين داده
هاي آزمايش و شاهد  آزمون گروه هاي پس كه بين ميانگين

هاي پنج گانه فراشناختي و ميانگين كل تفاوت  در مؤلفه
  .دار وجود دارد معني

آموزش  دهد كه نشان مي 4مندرجات جدول 

گر به طور  هاي فراشناختي توسط پژوهش مهارت
هاي فراشناختي گروه آزمايش مؤثر  داري بر مؤلفه معني

در اين جدول شاخص قبل و بعد از مداخله، . بوده است
هاي گروه آزمايش  آزمون آزمودني آزمون و پس نمرات پيش
  .نامه فراشناخت بوده است در پرسش

  
  هاي همبسته در مورد نتايج گروه آزمايش ميانگين tمون خالصه محاسبات آز. 4جدول 

 هاي آماريشاخص
  متغيرها

  داري سطح معني t آزمونميانگين پس آزمونميانگين پيش

  01/0  05/5 94/10 87/13  اعتماد شناختي
  001/0  14/12 91/13 39/6  باورهاي مثبت

  0  86/16 15/16 20/6  خود آگاهي شناختي
  01/0  24/5 22/14 02/11  باورهاي منفي

  001/0  21/13 65/15 06/7  شاهد افكار
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  در مورد چك ليست رفتارهاي ضد اجتماعي گروه آزمايش  2χنتايج آزمون . 5جدول 
 هاي آماري شاخص

  
  موارد چك ليست

گزينه
  "هرگز"

به"گزينه
  "ندرت

گزينه
  "گاهي گاه"

گزينه 
دفعات "

  "مكرر

2χ 
محاسبه 
  شده

2χ نتيجه آزمون در  جدول 
  01/0سطح 

  دار تفاوت معني  81/7  8  1 1 3 7  گوييدروغ
  دار تفاوت معني  81/7  66/8  - 1 5 6  رفتار تكانشي

  دار عدم تفاوت معني  81/7  33/3  1 2 4 5  ريزي ناتواني براي طرح
  دار تفاوت معني  81/7  66/8  - 1 6 5 نزاع

  دار تفاوت معني  81/7  66/12  - - 5 7  حمالت فيزيكي
  دار عدم تفاوت معني  81/7  33/3  1 2 4 5  يدرگيري لفظ

  دار تفاوت معني  81/7  66/8  - 1 5 6  مسؤوليتيبي
  دار عدم تفاوت معني  81/7  32/5  1 1 5 5  فقدان پشيماني

  دار تفاوت معني  81/7  12  - - 6 6  احتياطي به ايمني خود بي
  دار تفاوت معني  81/7  66/8  - 1 6 5  احتياطي به ايمني ديگرانبي

  دار تفاوت معني  81/7  66/8  1 - 5 6  عدم رعايت حقوق ديگران
  دار تفاوت معني  81/7  10  - 1 4 7  كاريفريب
  دار تفاوت معني  81/7  66/12  - - 5 7 دزدي

  دار تفاوت معني  81/7  66/8  - 1 5 6 زورگويي
  دار تفاوت معني  81/7  10  - 1 4 7  آسيب به امكانات عمومي زندان

  
 

ان كاهش در ابعاد مختلف رفتار ضد جهت بررسي ميز
نشان  5هاي جدول  داده. استفاده شد 2χاجتماعي از آزمون 

دهد كه بعد از مداخالت فراشناختي در رفتارهاي ضد  مي
ريزي،  غير از ناتواني براي طرح(اجتماعي گروه آزمايش 

داري مشاهده  كاهش معني) درگيري لفظي و فقدان پشيماني
شناس و  بعد از مداخالت گزارش روانشاخص قبل و . شود مي

مسؤول فرهنگي زندان در مشاهده تعداد رفتارهاي ضد 
  .اجتماعي گروه آزمايش بوده است

  
  گيري بحث و نتيجه

هاي به دست آمده از اين پژوهش نشان داد كه كه  يافته
هاي فراشناختي جوانان ضد اجتماعي مختل است و  مؤلفه

كاهش رفتارهاي ضد هاي فراشناختي بر  آموزش مؤلفه
. اجتماعي جوانان ضد اجتماعي زندان مركزي اروميه تأثير دارد

 Farrington)3( ،Wellsنتايج اين تحقيق همسو با تحقيقات 
و همكاران؛ به  Matthews)13( ،Blair)14( ،Michaelو 

 Swanson؛ به نقل از Lee، )15(و همكاران Welchنقل از 
و  Gardnerان؛ به نقل از و همكار Hill)16 ( ،Theodoreو 

در مؤلفه اعتماد شناختي، ميانگين . باشد مي) 17(همكاران
از نظر . جوانان ضد اجتماعي، به نسبت باال به دست آمد

Farrington اي  تواند ناشي از خودپنداره بادكرده اين امر مي
اعتماد كاذب و وراي . ها وجود دارد است كه در اين شخصيت

شود كه در  در اين افراد موجب مي) نه فراشناخت(شناخت 
هايي  هاي مختلف بدون ارزيابي موقعيت وارد حوزه موقعيت

گيري  شوند كه ناتوان از عمل و نتيجه مناسب هستند و نتيجه
شود كه جهت جبران و رسيدن به عملكرد  نامناسب موجب مي

مداخالتي . دلخواه خود، اقدام به رفتارهاي ضد اجتماعي كنند
تواند  د تغيير در اعتماد كاذب شناختي اين افراد ميبراي ايجا

هاي ارايه شده در اين  مؤثر باشد و نتايج نشان داد كه آموزش
  ).7(تحقيق در اين زمينه مؤثر است 

در ارتباط با مؤلفه آگاهي شناختي، ميانگين جوانان ضد 
اشاره  Blairدر اين زمينه . اجتماعي پايين به دست آمد
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هاي ضد اجتماعي توجهي به  كند كه شخصيت مي
هاي خود و ديگران ندارند و بدون مراجعه به  احساس
كنند  هاي ذهني خود، به صورت تكانشي رفتار مي تحليل

در صورت ارتكاب اشتباه نيز تمايل دارند كه ديگران را ). 14(
ميزان به كارگيري تعقل و تعمق . بيشتر از خود مقصر بدانند
به . تر كمتر است تر و آگاهانه قيبراي اتخاذ رفتارهاي منط

ها داراي بلوغ شناختي كم و در كاركردهاي  عبارت ديگر، آن
 Swansonبه نقل از ( Leeهمچنين، . شناختي مشكل دارند

هاي فرد  شامل آگاهي(آگاهي فراشناختي تكليف ) Hillو 
) درباره ماهيت يك تكليف و پردازش مورد نياز براي آن است

ت و به اين نتيجه رسيده است كه آگاهي را بررسي كرده اس
هاي پرخاشگر در سطح پايين  فراشناختي تكليف شخصيت
هاي  ها در موقعيت شود كه آن است و اين امر موجب مي
هاي مختلف وظايف و تكاليف  مختلف اجتماعي به جنبه

ها را  هاي الزم براي آن اجتماعي خود توجه نكنند و پردازش
هم به اين نتيجه رسيده  Borkowski). 16(انجام ندهند 

بردهاي مختلف حل  هاي ضد اجتماعي، راه است كه شخصيت
ها را تحليل  مسأله و چگونگي رويارويي درست با موقعيت

زا و  هاي به نسبت تنش كنند و در موقعيت ذهني اوليه نمي
ها مثل بمب منفجر  هاي جزيي، آن داراي مشكالت و تعارض

دهند كه به ديگران آسيب  يشوند و رفتاري نشان م مي
بردهايي را  توانند راه ها مي در اين راستا، آن). 23(رساند  مي

بردها استفاده  دار، از آن راه هاي مشكل بياموزند كه در موقعيت
 Welchبه نقل از (و همكاران  Michaelدر اين مورد، . كنند

در بررسي خود به مؤلفه فراشناختي خود كنترلي ) و همكاران
توجه به اصالح باورهاي فراشناختي و افزايش خودآگاهي با 

اند كه آموزش  اند و به اين نتيجه رسيده فراشناختي اشاره كرده
دهدكه خود  ها ياد مي هاي فراشناختي به آزمودني مؤلفه

گر دقيق در زمينه رفتارهاي خود باشند و در جهتي  مشاهده
خود، متضاد با ويژگي خود محورانه خويش، به مشاهده 

هاي  هايشان بپردازند و خود و فعاليت ها و نتايج فعاليت فعاليت
و  Theodoreهمچنين ). 15(روزمره خود را كنترل نمايند 

، نيز گزارش )و همكاران Gardnerبه نقل از (همكاران 

هاي خودتنظيمي فراشناختي در كاهش  اند كه آموزش كرده
  ).17(ت رفتارهاي ضد اجتماعي و انحراف گونه مؤثر اس

در ارتباط با باورهاي فراشناختي مثبت و منفي درباره 
در . نگراني، ميانگين جوانان ضد اجتماعي پايين به دست آمد

بين دو نوع نگراني سازگار و  Matthewsو  Wellsاين زمينه 
اند و بر اين باورند كه نوع سازگارانه  ناسازگار تمايز قايل شده

رفتار متمركز بر حل  آن در راستاي حل مسايل است كه
رسد كه باورهاي فراشناختي  به نظر مي. مسأله را در پي دارد

مثبت درباره نگراني در افراد موجب شود كه نسبت به 
پيامدهاي رفتارهاي منفي، نگراني الزم درباره آينده، احتمال 
طرد اجتماعي، گرفتار شدن در قانون، از دست دادن شغل و 

به دستگيري و زندان وجود  هاي مربوط تحصيل و تنبيه
ها را براي رعايت قوانين و  داشته، وجود نگراني، حساسيت آن

به عبارت ديگر، نگراني از پيامدهاي . هنجارها افزايش دهد
رفتار اين مزيت را دارد كه تعهدات فرد بيشتر شده، خود 

و  Fisherهمچنين، طبق ديدگاه ). 13(شاهدي افزايش يابد 
Wellsناختي فوق، جهت سازگاري ضروري است ، مؤلفه فراش

در حالت كمتر رشديافته، به . و الزم است كه در فرد رشد يابد
هاي منجر به عمل مفيد،  علت فقدان حساسيت و تنش

تواند فرد را در تقابل با قانون،  آيد و مي سازگاري پايين مي
از اين رو آموزش اين ). 11(هنجارها و ديگران قرار دهد 

هاي ضد  واند نگراني سازگار را در شخصيتت باورها مي
و  Johnدر رابطه با باورهاي منفي ). 24(اجتماعي ايجاد كند 

Sons ) به نقل ازSnow  وThurber ( عقيده دارند كه
هاي ضد اجتماعي باورهاي ذهني غلطي از خشم  شخصيت

ها  شود كه در وهله اول، آن اين باورها موجب مي. دارند
ي تفسير نمايند كه تحريك شده، موقعيت را به صورت

خشمگين شوند و در وهله دوم، باورهاي غلط درباره خشم 
با اين . شود كه رفتارهاي ضد اجتماعي بروز دهند موجب مي

باور كه محتواي فكر و به دنبال آن، رفتارشان شاهد ناپذير 
  ).25(اين باورها از طريق مداخالت تغييرپذير هستند . است

ياز به شاهد افكار، ميانگين جوانان ضد در مورد مؤلفه ن
تنظيم يا شاهد فراشناختي، . اجتماعي پايين به دست آمد
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ريزي، بازبيني افكار  بيني، برنامه اي است كه شامل پيش جنبه
به نقل از ( Gaconoو  William. و وارسي پيامدها است

Reid  وGacono)26( ( با اشاره به سوء مصرف الكل در
جتماعي به عنوان يك مشكل اصلي، هاي ضد ا شخصيت

ضعيف بودن خودبازنگري فكري و خود شاهدي و پايين بودن 
اند، كه با  نگر را مطرح كرده استدالل انتزاعي و تفكر آينده

اعتقاد  Livingston. مؤلفه نياز به شاهد افكار در ارتباط است
ريزي براي انجام يك كار يا  هايي نظير برنامه دارد كه فعاليت

ها و عقب  ليف، بازبيني رفتار خويشتن، ارزيابي از پيشرفتتك
ها در راه رسيدن به هدف، همگي داراي ماهيت  افتادگي

فراشناختي هستند كه در تحقيقات مختلف درباره 
اند و  هاي ضد اجتماعي به صورت پايين گزارش شده شخصيت

در اين ). 27(تواند به بهبود وضعيت كمك كند  مداخله مي
اغلب متخصصين اعتقاد دارند كه مداخالت گروهي، راستا، 

هاي ضد  بهترين روش مداخله در رفتارهاي شخصيت
، كه در اين تحقيق هم همين نوع مداخله )28(اجتماعي است 

  .به كار گرفته شده است
نتايج اين تحقيق نيز مثل نتايج تحقيقات فوق نشان داد 

تل است و هاي فراشناختي جوانان ضد اجتماعي مخ كه مؤلفه
هاي فراشناختي بر كاهش رفتارهاي ضد  آموزش مؤلفه

  . اجتماعي جوانان ضد اجتماعي تأثير دارد
هاي تحقيق حاضر بايد به مشكالت  در تحليل يافته

تحقيق در زندان و آموزش زندانيان، محدوديت حجم نمونه و 
  . ابزارهاي مورد استفاده، توجه شود

هاي آماري ديگر  در نمونه شود كه محققان بعدي پيشنهاد مي
ها و مراكز اصالح و تربيت كشور اين مسأله را  ساير زندان

پذيرتري در  تر و تعميم بررسي كرده، تا نتايج قابل استفاده
شود كه  عالوه بر آن، پيشنهاد مي. سطح ملي به دست آيد

گيري و كاهش رفتارهاي ضد  براي جلوگيري از شكل
ها از جمله  ا، بعضي از سازمانه اجتماعي، در كنار خانواده

وزارت بهداشت، نيروي انتظامي، آموزش و پرورش، مراكز 
آموزش عالي، سازمان ملي جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد 

هاي آموزشي  ها و دوره اسالمي، نقش خود را با تشكيل كالس
پذير، تهيه بروشورهاي آموزشي، برگزاري  براي افراد آسيب

همچنين . ها انجام دهند ير روشهاي علمي و سا همايش
ها از  ها، زندان شود كه براي اصالح اين شخصيت پيشنهاد مي

روانشناسان و مشاوران مجرب براي مداخالت فراشناختي 
  .استفاده نمايند

  
  سپاسگزاري

هاي  الزم است از كليه مسؤولين و كاركنان سازمان زندان
همچنين استان آذربايجان غربي و زندان مركزي اروميه و 

استاد ارجمند جناب آقاي دكتر علي اكبر سيف، تشكر و 
  .قدرداني نماييم
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The effects of metacognitive components instruction in reducing 
antisocial behaviors in youth of Urmia central prison 

 
Ali Khademi1, Ali Akbar Saif2 

Abstract 
Aim and Background: Antisocial behaviors occur in a wide range and cause different psychological, 
social and familial pathologies. Different methods were used to reduce antisocial behaviors. The aim of 
this research was to study the metacognitive components in antisocial youth of Urmia Central Prison and 
the effect of metacognitive components instruction in reduction of antisocial behaviors. 
Methods and Materials: In this quasi-experimental study 30 young adults with antisocial personality 
disorder in Urmia Central Prison were selected randomly. They were randomly classified in case and 
control groups. After Wells and Cartwright-Hatton metacognitive inventories were completed by the two 
groups, metacognitive components were instructed in 8 sessions to the case group. The post-test was 
conducted on all subjects. Finally the case group was investigated in different situations by a checklist 
prepared by the researchers. The data was analyzed using t-test, covariance analysis and chi-square test.  

Findings: Data analysis showed that metacognitive components in antisocial youth were disordered. They 
also indicated that instruction could significantly correct the problems (P < 0.05). In addition, there was a 
significant difference in metacognitive dimensions among the case and control groups in post-test  
(P < 0.01). 

Conclusions: These results showed that metacognitive dimensions of antisocial youth are disordered and 
instruction of metacognitive dimensions has positive effect in their behavior correction. 

Keywords: Instruction, Metacognitive, Dimensions, Antisocial youth, Urmia central prison. 
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