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چکيد  ه
هد  ف اين پژوهش بررسي و مقايسه ويژگيهاي شخصيتي
و سبکهاي مقابله اي مجرمين با افراد   بهنجار بود  ه است،
[يافتن اين مساله که آيا تفاوتهايي د  ر اختالالت شخصيتي
و سبکهاي مقابله اي افراد   مجرم با افراد   بهنجار وجود   د  ارد  
و اينکه د  ر صورت تفاوت کد  ام يک از اختالالت و سبکهاي
مقابله اي را شامل می شود   عواملي است كه پژوهش به قصد  
د  ستيابي به آنها صورت گرفت] .د  ر اين پژوهش نمونه اي
تصاد  في شامل  50نفر از زند  انيان زند  ان تبريز انتخاب و با
تعد  اد    50نفر آزمود  ني سالم که از نظر جنس و سن با گروه
مجرم مشابه بود  ند   ،مورد   مقايسه قرار گرفتند   .تمام شرکت
کنند  گان آزمون شخصیت میلون و مهارتهای مقابله ای النگ
و کسید  ی را تكميل كرد  ند   .نتايج حاصل از روش تحليل
واريانس يک طرفه نشان د  اد   بين مقياس هاي باليني
شخصيت د  ر د  و گروه تفاوت معناد  ار بود   .همچنين د  ر مقياس
هاي اختالل شخصيت ضد   اجتماعي ،مرزي ،اختالل وابسته
به مواد   و اختالل وابسته به الکل تفاوت معنا د  ار بين د  و گروه
وجود   د  اشت .د  ر سبکهاي مقابله اي د  رماند  گي ،مهارگري و
خالقيت نيز د  و گروه با هم تفاوت معناد  ار نشان د  اد  ند  .
واژه های کلید  ی :اختالل شخصیت ،سبک مقابله ،رفتار
جنایی
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Abstract

T

he goal of this study was to compare prisooners Personality characteristics and Copi-

ing strategies of criminal and normal individuaals. The subjects were a random sample of 50
prisoners from Tabriz Central Prison in Iran
who were compared with 50 normal persons.
All participants completed Millon Inventory as
well as Cassidy and Long Problem Solving test.
The results of MANOVA showed that the two
groups had significant differences in clinical
scales of personality, anti-social Personality disoorder, borderline, Substance dependence and alcchol dependence disorders. Also, the two groups
showed significant differences in helplessness
Coping strategies, monitoring and Creativity.
Keywords: personality disorder, coping style,
criminal behavior
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د کتر میرتقی گروسی فرشی و همکاران

مقد  مه
شخصيت ،تعيين كنند  ه نماية خاص الگوهاي رفتاري فرد   تعريف
شد  ه است (ستود  ه ،ميرزايي و پازند   .)1381 ،رفتار جنايي كه با جرم
و بزه مترد  اف است ،كنشي اراد  ي محسوب می شود   و به اين د  ليل از
شخص سر مي زند   كه خود   را د  ر موقعيت مفروض مجاز به ارتكاب آن
می د  اند  ؛ رفتاري كه با هنجارها و ارزش هاي متد  اول جامعه مغايرت د  ارد  
(گسن ،به نقل از ستود  ه .)1381 ،بررسي هاي بسياري نشان د  اد  ه اند  
كه بزهكاران غالب ًا د  اراي مشكالت جد  ي شخصيتي هستند   (جزايري،
جعفري زاد  ه و پورشهباز.)1382 ،
طبقهبند  ي شخصيت د  اراي پيشينهاي د  يرين و باستاني است .بقراط
بد  ن انسان را آميزهاي از چهار خلط شامل خون ،بلغم ،صفرا و سود  ا
يد  انست .بر این اساس ،جالينوس اين عقيد  ه را د  اشت كه مرد  م بر
م
حسب غلبه هر يك از چهار خلط مذكور د  ر بد  ن د  اراي يكي از چهار
مزاج صفراوي ،د  موي ،بلغمی يا سود  اوي خواهند   بود   .هر يك از اين
مزا ج ها ويژگيهاي مخصوص خود   را د  ارند   .صفراوي مزاج ها تند  خو،
زود  خشم ،جاهطلب ،برتريجو ،حسود   و ثابت قد  م هستند   و بيش از
د  يگران براي رفتار جنايي آماد  گي د  ارند   .د  موي مزاج ها خوشگذران،
خوشبين ،فعال و سطحي نگرند   .بلغمی مزاج ها زود  آشنا ،اجتماعي و كم
فعاليتند   .سود  اوي مزاج ها مضطرب ،بد  بين و پر جنب و جوش هستند  
ولي پايد  اري و استقامت ند  ارند   (كينيا.)1374 ،
از نظر جرمشناسي ،تيپ استخواني قسمت عمد  ه از تبهكاران مالي را
يد  هند   (عبد  الهاد  ي .)1382 ،فربهتنان بذلهگو ،خوشبرخورد  ،
تشكيل م 
اجتماعي ،خوشگذران ،خوشبين و فعال هستند   .اين تيپ د  ر زمره
برونگرايان يونگ قرار د  ارند   .جرمشناسان د  ر تحقيقات خود   به اين
نتيجه رسيد  ند   كه د  ر ميان تبهكاران به ند  رت از تيپ فربهتنان د  يد  ه
ميشود   (كينيا .)1374 ،تيپ سخت پيكران يا تيپ عضالني غالب ًا افراد  ي
حاد  ثهجو ،پرخاشگر ،زورگو و سياد  تطلب هستند   و از نظر جرمشناسي،
اين تيپ د  ر بين عامالن بزهكاري عليه اشخاص و سرقت مسلحانه و
حريق عمد  ي د  يد  ه ميشوند   (عبد  الهاد  ي.)1382 ،
به نظر شلد  ون يك ساختمان فرضي زيستي د  ر انسان وجود   د  ارد  
كه آن را تيپ مورفوژني يا تيپ زيستي مينامند   .شلد  ون تركيب
جسماني افراد   را بر اساس سه عنصر به سه د  سته اند  ومورف ،مزومورف
و اکتومورف تقسيم نمود   .شلد  ون د  ر مطالعات خود   به اين نتيجه رسيد  
كه جرم بيشتر با تيپ بد  ني مزومورف و تا حد  ي آند  ومورف مرتبط است.
تيپ بد  ني اكتومورف د  ر بين مجرمان كمياب است و به ند  رت د  يد  ه
ميشود   .بر اساس اين مطالعات شلد  ون به اين نتيجه رسيد   كه ساختمان
بد  ني و حاالت رواني مجرمان با افراد   غيرمجرم تفاوت د  ارد   (ستود  ه،
ميرزايي و پازند   ،1381 ،به نقل از بارتون.)1995 ،
آيسنك (به نقل از استفان ،لوين و جكسون )2004 ،معتقد   است كه
تركيب شرايط محيطي و عوامل عصب شناختي و شخصيتي باعث به
وجود   آمد  ن انواع مختلف جرم می شود   .اين فرضيه د  اللت د  ارد   بر اينكه
برخي شخصيت ها بيش از برخي د  يگر مستعد   ارتكاب جرم هستند  .
برخالف اكثر نظريه هاي معاصر ،نظريه آيسنك تاكيد   زياد  ي بر استعد  اد  
ژنتيك براي رفتار جنايي و د  ر نهايت رفتار ضد   اجتماعي د  ارد   .آيسنك
اعتقاد   ند  اشت كه افراد   مجرم متولد   می شوند   ،بلكه بر اين باور بود   كه

بعضي افراد   با سيستم عصبي خاص متولد   می شوند   كه با اكثريت مرد  م
جامعه تفاوت معناد  ار د  ارند   .طبق نظريه آيسنك ،شخصيت عامل اصلي
رفتار جنايي است؛ نقش تعيين كنند  ه د  ر ايجاد   جرم و جنايت د  ارد  ؛ و
مطالعة آن تنها روش منظم براي تبيين رفتار جنايي است.
آيسنك بر اساس يك سري مطالعات تجربي ثابت كرد   كه سه عامل
اصلي به نامهاي برونگرايي ،نوروزگرايي ،پسيكوزگرايي د  ر شخصيت
وجود   د  ارد   .آيسنك اعتقاد   د  اشت كه هوش يك عامل مهم د  ر سبب
شناسي جرم به حساب می آيد   اما كمتر از عوامل شخصيتي اهميت د  ارد  .
طبق نظر آيسنك تيپ برونگرا ،اجتماعي ،تكانشي ،خوش بين و هيجاني
است و د  ر برابر تغييرات محيطي سريع تغيير می كند   .افراد   برونگرا
خيلي زود   آرامش خود   را از د  ست می د  هند   و به راحتي خشمگين و
پرخاشگر می شوند   و انسانهاي بي ثباتي هستند   .تيپ د  رونگرا برعكس،
محتاط ،كم حرف و آرام است .برونگراها احساسات و هيجانهاي خود  
را كنترل می كنند   و از فعاليتهاي هيجاني ،تغييرات و اكثر فعاليتهاي
اجتماعي اجتناب می ورزند   .د  رونگراها آرام هستند   و پرخاشگري
ند  ارند   و ارزش زياد  ي براي هنجارهاي اخالقي قايلند   .نوروزگراها بر
اثر فشار نيازمند  يهاي د  روني و بيروني ،شخصيتي سخت و خشن پيد  ا
می كنند   و به د  شواري با محيط همساز می شوند   .طبق نظر آيسنك،
رفتار پسيكوزگراها بسيار شبيه افراد   ضد   اجتماعي است .به طور كلي
ويژگي هاي اين افراد   عبارت است از سرد  ي ،بي رحمي ،عد  م حساسيت
اجتماعي ،بي اعتنايي نسبت به خطرها ،تنفر از د  يگران و رفتارهاي غير
عاد  ي و عجيب.
آيسنك نشان د  اد   افراد  ي كه د  ر بعد   برونگرايي قرار د  ارند   ،نيازمند  
سطوح باالتري از تحريكات محيطي هستند   كه اين نتيجه ساختار
زيستي د  ستگاه اعصاب آنان است .چون برونگراها نياز زياد  ي براي
هيجان و تحريك پذيري د  ارند   و حوصله شان خيلي زود   سر می رود  ،
بنابراين بيشتر احتمال د  ارد   تا ضد   قانون و اجتماع عمل كنند   .همچنين
نوروزگرايي عامل مهمی براي جرم د  ر افراد   بزرگسال به حساب می آيد  .
به طور كلي ،نظريه آيسنك مبني بر اينكه افراد   مجرم و ضد   اجتماع د  ر
مقياس برونگرايي نمره باالتري می گيرند   مورد   تاكيد   قرار گرفته است
(آيسنك.)1977،
بررسي اختالالت شخصيت و وابستگي به مواد   به عنوان پيش بيني
كنند  ه جنايتكاري نشان د  اد  ه است كه اشخاص وابسته به مواد   افيوني
بيشتر مرتكب جرايم می شوند   (كارلوس و همكاران به نقل از تي هونن،
ايسوهاني ،راساتن ،تويرانن و مورينگ .)1997 ،همين گزارش ها نشان
د  اد  ه اند   كه وابستگي به الكل و مواد   رابطة بين اختالالت رواني و جرم
را تسهيل می كنند   .د  ر پژوهشي با عنوان رابطه بين اختالل شخصيت
خود   شيفته و اختالل شخصيت ضد   اجتماعي که د  ر سال  2002توسط
وارن و همكاران د  ر بين  100نفر از مجرمين انجام شد   ،يافتههاي آنها
رابطه اي قوي بين اختاللهاي شخصيت ضد   اجتماعي و خود   شيفته با
نوع جرم نشان د  اد   .جرميكويد   (به نقل از آند  ري و اسكود  ول)1998 ،
گزارش كرد  ه است كه نتيجة بررسي ها روي 260نفر از افراد   بهنجار و
زند  اني د  ر انگلستان نشان د  اد   كه بين اختالالت شخصيت و رفتارهاي
جنايي رابطه وجود   د  ارد   .حد  ود    69از اين نمونه د  چار اختالل شخصيت
مرزي بود  ند   ،همچنين اختالل شخصيت ضد  اجتماعي  ،%55اختالل

4 - neuroticism
5- psychoticism

1- criminal behavior
2 - criminology
3- extraversion
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شخصيت خود  شيفته  %48و اختالل شخصيت پارانوييد    %47گزارش
شد  هاند  .
د  ر ايران پژوهشهاي اند  كي د  ر خصوص شخصيت مجرمين صورت
گرفته است .بررسي ميزان شيوع اختالالت شخصيت د  ر مجرمين زند  اني
شهركرد   نشان د  اد   كه ميزان شيوع اختالالت شخصيت د  ر يك نمونة
 216نفري ،حد  ود    % 55/2بود   ،د  ر اين پژوهش ،اختالل شخصيت ضد  
اجتماعي با  %18/2شايع ترين اختالل گزارش شد  ه است (پاالهنگ،
 1379به نقل از عبد  الهاد  ي .)1382 ،همچنين د  ر پژوهشي كه توسط
عبد  الهاد  ي ( )1382تحت عنوان بررسي فراواني اختالالت شخصيت
د  ر زنان زند  اني بر روي  200زن مجرم صورت گرفت اين نتايج به
د  ست آمد   %33/3 :اختالل شخصيت نمايشي %35/5 ،اختالل شخصيت
پارانوييد   %33 ،اختالل شخصيت اسكيزوئيد   %31 ،اختالل شخصيت
مرزي و  %3اختالل شخصيت ضد   اجتماعي.
فشارهاي رواني از عوامل موثر بر شكل گيري اختالالت مي باشد  .
تمام اختالالت موجود   از جهاتي با استرس د  ر ارتباطند   (شاملو .)1378 ،
الزاروس ( به نقل از عند  لر و پاركر )1993 ،معتقد   است ،استرس زماني
رخ مي د  هد   كه مطالبات فراتر از منابع سازشي فرد   باشند   .مقابله توسط
نظريه پرد  ازان به عنوان كوشش هايي براي باالبرد  ن سازش بين شخص
و محيط و يا به عنوان تالش هايي براي اد  اره رويد  اد  هايي كه استرس زا
د  رك مي شوند   ،تعريف مي شود   (الزاروس و فولكمن .)1984 ،مجرمین
و همد  ستان آنها به طور کلی از کمبود   مهارت های مقابله ای مناسب
د  ر مقابل حل مسائل و مشکالت خود   رنج می برند   .مهارت های مقابله
ای مجرمین عمد  ت ًا عبارتند   از اجتناب ،حل فوري مشكل با کمترین
تفکر د  ر مورد   پیامد   آن ،رفتارهای پرخاشگرانه (چاباتی .)2001،د  ر
بررسي مك كروميك ،د  ود   ،كيرك و زگارا ( ،)1998بيشتر معتاد  ين
د  اراي راهبرد  هاي غير انطباقي گزارش شد  ه اند   .د  ر ارتباط با شخصيت
و راهبرد  هاي مقابله اي فرض بر اين است كه شخصيت تعيين كنند  ه
راهبرد  هاي مقابله اي است ( عند  لر و پاركر  .)1996 ،الگوي د  يگر بيان
مي د  ارد   كه شخصيت و مقابله به طور مستقل و جد  اگانه د  ر شكل گيري
ناسازگاري سهيم هستند   (جزايري ،جعفري زاد  ه و پورشهباز.)1382 ،
د  ر كشور ما بررسي هاي اند  كي د  ر زمينه شخصيت مجرمين و نيز
سبك هاي مقابله اي آنها انجام شد  ه است .بنا بر اين با توجه به آنچه بيان
شد   ،اين پژوهش د  رصد  د   بررسي و مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و
سبكهاي مقابله اي مجرمين و افراد  بهنجار است.
روش
جامعة آماري ،نمونه و روش اجراي پژوهش-جامعه آماري
يد  هند   .آزمود  نيهاي
اين پژوهش را كليه زند  انيان شهر تبريز تشكيل م 
پژوهش شامل  50نفر از مرد  ان مجرم زند  ان مركزي تبريز بود  ند   و
د  وران محكوميت خود   را سپري ميكرد  ند   .همچنين 50نفر از افراد  
سالم از جمعيت عمومی تبريز كه سابقه محكوميت ند  اشته و از نظر
متغيرهاي جمعيت شناختي همچون سن ،ميزان تحصيالت ،سطح
9- validity
10- helplessness
11 - Problem-Solving Control
12- creativity style
13- Problem-Solving Confidence
14- avoidance style
15- approach style

اجتماعي ،اقتصاد  ي ،شغل و وضعيت تاهل با گروه مجرمين همتاسازي
شد  ه بود  ند   انتخاب شد  ند   .این افراد   از روی آد  رس محل سکونت افراد  
مجرم به طور تصاد  فی انتخاب شد  ند   .تعد  اد   نمونه با توجه به تحقيقات
پيشين از جمله (ايراني1383,؛ جزايري 100 )1382،نفر ( 50نفر د  ر هر
گروه) تعيين شد   .شيوه نمونهگيري د  ر اين پژوهش د  ر گروه مجرمين
روش تصاد  في است كه از ميان زند  انيان شهر تبريز صورت گرفت .براي
انتخاب نمونه محد  ود  يت سني  25تا  45د  ر نظر گرفته شد   .با توجه
به حجم هر یک از طبقات جامعه پژوهشی بر اساس انتخاب روش
نمونه گیری تصاد  فی طبقه ای از تعد  اد    50آزمود  نی مجرم ،تعد  اد   15
نفرمجرم مواد   مخد  ر 17 ،نفر مجرم سرقت 8 ،نفر مجرم به قتل ،و 10
نفر مجرم کالهبرد  ار انتخاب شد  ند   .د  ر ابتد  ا برای هر آزمود  نی نحوه
جواب د  اد  ن به سواالت توضیح د  اد  ه شد   .د  ر نمونه مجرمین روش اجرا
به این صورت بود   که د  ر ابتد  ا پرسشنامه محقق ساخته د  ر اختیار آنها
قرار گرفت .بعد   از تکمیل این پرسشنامه«،مقياس چند   محوري باليني
ميلون »)MCMI-II(2 -د  ر اختیار آزمود  نی ها قرار گرفت .روز بعد  
نیز «مقياس حل مساله» د  ر اختیار آزمود  نی ها قرار گرفت .همین
طریقه اجرا د  ر مورد   آزمود  نیهای بهنجار نیز تکرار شد   .آزمود  نیها د  ر
پاسخ د  اد  ن به سواالت کامال آزاد   بود  ند   و هیچ اجباری د  ر جواب د  اد  ن
به سواالت وجود   ند  اشت.
ابزار سنجش
مقياس چند   محوري باليني ميلون-)MCMI-II( 2-
اختاللهاي شخصيت بيماران د  ر اين پژوهش بر اساس نمرههاي آنها
د  ر مقياس چند   محوري باليني ميلون  2-تعيين شد   .اين مقياس که د  ر
سال  1977به وسيلة ميلون ساخته شد   و د  ر سال  1990مورد   تجد  يد  
نظر قرار گرفت ،سيزد  ه اختالل شخصيت را بر حسب  175ماد  ه که
به صورت «بلي» يا «خير پاسخ د  اد  ه ميشوند   ،اند  ازهگيري ميکند  .
اين اختاللهاي شخصيتي عبارتند   از اسکيزوييد   ،اجتنابي ،وابسته،
نمايشي ،خود  شيفته ،ضد  اجتماعي ،پرخاشگر/آزارگر ،وسواسي-جبري،
فعل پذير -پرخاشگر ،خود  باختگي ،اسکيزوتايپ ،مرزي و پارانوييد  .
مشخصههاي روانسنجي مقياس چند   محوري باليني ميلون 2-شامل
پايايي باز آزمايي ،همساني د  روني و اعتبار د  ر پژوهشهاي خارجي
(ميلون )1990 ،1977 ،بررسي و مورد   تاييد   قرار گرفته است .طبق
نتايج اعتباريابي مقد  ماتي مقياس چند   محوري باليني ميلون 2-د  ر ايران،
ضريب پايايي مقياس به روش کود  ر -ريچارد  سون  0/85و ضريب پايايي
باز آزمايي آن  0/86گزارش شد  ه است (خواجه موگهي. )1373 ،
مقياس حل مساله -اين مقياس توسط كسيد  ي و النگ ( )1996طي
د  و مرحله ساخته شد  ه و د  اراي  24سوال است كه  6عامل را ميسنجد  
و هر كد  ام از عوامل د  ربرگيرند  ه  4ماد  ه از مواد   آزمون است .اين عوامل
عبارتند   از :بي ياوري ،10مهارگري حل مساله ،11سبك خالقيت ،12اعتماد  
س حل مساله
د  ر حل مساله ،13سبك اجتناب ،14سبك رويآوري .15مقيا 
1-Millon Clinical Multiaxial Inventory- II
2- Problem Solving Scale
3- narcissistic
4- antisocial
5- aggressive/sadistic
6- passive-aggressive
7- test-retest reliability
8- internal consistency
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توسط محمد  ي و صاحبي ( )1380اعتباريابي شد  ه و ضرايب آنها و
ميانگين همبستگي د  روني ماد  ه آزمونها به ترتیب د  رماند  گي (0/69
–  ،)0/37مهارگري حل مساله( ،)0/33-0/66سبك خالقيت(0/63
–  ،)0/29اعتماد   د  ر حل مساله( ،)0/39 – 0/72سبك اجتناب (0/53
–  ،)0/21سبك گرايش ( )0/20 – 0/37مشخص شد  ه است .با توجه به
اينكه ضرايب آلفا باالتر از0/50هستند   (جز سبك گرايش) و ميانگين آلفا
برابر با  0/60ميباشد   و همچنين با توجه به ميانگين همبستگي د  روني
ماد  ه آزمونها ،اين مقياس از پايايي الزم برخورد  ار است.
پرسشنامه محقق ساخته  -اين پرسشنامه براي د  ريافت اطالعات
د  موگرافيكي مانند   سن ،جنس ،سطح تحصيالت و شغل ،وضعيت تأهل،نوع

جرم ،ميزان تحصيالت پد  ر و ماد  ر توسط خود   محقق طراحي شد  ه است.
یافته ها
د  ر گروه نمونه ميانگين سنی آزمود  نيهاي بهنجار نسبت به گروه مجرم
بيشتر است ولي اين تفاوت از لحاظ آماري با استفاد  ه از آزمون تي مستقل
د  ر هيچ سطحي معناد  ار نيست)t(93,0.05)= 0.769 P>0.05(.
ميانگين سني مجرمين د  ر حد  ود   33/21سال ،انحراف استاند  ارد    6/13و
د  امنة  25تا  45سال و ميانگين سني آزمود  نيهاي بهنجار  34/18سال،
انحراف استاند  ارد    6/20و د  امنة  25تا  45سال است .جد  ول  1آماره
هاي توصيفي را براي د  و گروه مجرم و بهنجار نشان می د  هد  .

جد  ول -1د  اد  ه هاي توصيفي آزمود  ني هاد  رد  و گروه مجرم و بهنجار
متغییر

تاهل
تحصيالت

شغل

مجرم

کل

بهنجار

فراواني

د  رصد  

فراواني

د  رصد  

فراواني

د  رصد  

متاهل

34

72/3

33

68/8

67

70/5

مجرد  

13

27/7

15

31/3

28

29/5

بي سواد  

2

4/3

0

0/0

2

2/15

ابتد  ايي

9

19/1

5

10/4

14

14/55

راهنمايي

26

55/3

14

29/2

40

47/7

د  يپلم

8

17

27

56/3

35

35/5

د  انشگاهي

2

4/3

2

4/2

4

4/15

آزاد  

27

57/4

23

47/9

50

52/6

بيکار

17

36/2

10

20/8

27

28/4

کشاورز

3

6/4

5

10/4

8

8/4

کارمند  

0

0

10

20/8

10

10/5

نتايج حاصل از آزمون المبد  اي ويلکز ( )P>0/00براي مقیاس هاي
شخصيتي تفاوت را نشان می د  هد   F .مشاهد  ه شد  ه بيانگر تفاوت
معناد  ار د  و گروه است .نتايج آزمون تحليل واريانس د  ر جد  ول شماره2
آمد  ه است .چنانکه مالحظه می شود   بين اختالالت شخصيت اسكيزوييد  
 ،اجتنابي ،وابسته ،نمايشي و خود  شيفته  ،ضد  اجتماعي ،فعل پذير-

پرخاشگر ،پرخاشگر /آزارگر ،د  ر د  و گروه مجرم و بهنجار تفاوت معناد  ار
است .د  ر مقياس اختالل شخصيت اجباري بين د  و گروه تفاوت معناد  ار
نيست .نتيجه اينکه بين د  و گروه د  ر مقياس هاي شخصيتي تفاوت
وجود   د  ارد  .

5- narcissistic
6- antisocial
7- passive-aggressive
8- aggressive-sadistic

1- schizoid
2- avoidant
3- dependent
4- histrionic
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مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و سبکهاي مقابله اي مجرمين با افراد بهنجار

جد  ول  -2نتايج تحليل واريانس براي مقياس هاي شخصيتي مجرمين و گروه بهنجار
منبع

مقياس

5985/37

1

5985/37

اسکيزوييد  

2986/37

وابسته

5015/49

اجتنابي

نمايشي

گروه

مجموع مجذورها

د  رجه آزاد  ي

ميانگين مجذورها

1

خود   شيفته
آزارگري

وسواسي -جبري

فعل پذير  -پرخاشگر
پرخاشگر  /آزارگر

2322/60

1

22352/33

1

286/13

1

6891/65

10068/06

1

3352/75

نتايج حاصل از آزمون المبد  اي ويلکز براي الگوهاي بيمارگون شخصيت
( )P>0/00تفاوت را نشان می د  هد   F .مشاهد  ه شد  ه د  ر اين آزمون
بيانگر تفاوت معناد  ار د  و گروه است .نتايج آزمون تحليل واريانس د  ر

23/68

0/000

286/13

1/20

28/84

3352/75

0/003

23/74

22352/33

10068/06

0/001

0/000

90/40

6891/65

1

16/95

0/000

9/33

9004/09

1

17/34

0/000

12/26

5015/49

1

9004/09

ضد   اجتماعي

2986/37

1

2322/60

F

سطح معناد  اري

14/39

0/000
0/276
0/000
0/000

جد  ول  3آمد  ه است .چنانکه مالحظه می شود   بين اختالالت شخصيت
اسكيزوتايپال ،مرزي ،پارانوييد د  ر د  و گروه مجرم و بهنجار تفاوت
معناد  ار است.

جد  ول -3نتايج تحليل واريانس براي الگو هاي بيمارگون شخصيت مجرمين و گروه بهنجار
منبع
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مقياس

اسکيزوتايپال

مرزي

گروه

پارانوييد  

مجموع مجذورها

د  رجه آزاد  ي

ميانگين مجذورها

10322/37

1

10322/37

0/000

7412/18

1

7412/18

0/000

8502/14

نتايج حاصل از آزمون المبد  اي ويلکز براي نشانگان باليني ()P>0/00
تفاوت را نشان می د  هد   F .مشاهد  ه شد  ه د  ر اين آزمون بيانگر تفاوت
معناد  ار بين د  و گروه است .جد  ول  4نتايج حاصل از آزمون تحليل
واريانس را براي نشانگان باليني د  ر بين د  و گروه مجرم و بهنجار نشان

1

8502/14

F
0/000

می د  هد   .اين نتايج نشان می د  هند   كه بين گروه مجرم و بهنجار د  ر
نشانگان باليني تست ميلون د  ر اختالل اضطراب ،اختالل جسماني
کرد  ن ،اختالل آشفتگي  -افسرد  گي ،اختالل افسرد  ه خويي ،وابستگي
به الکل و وابسته به مواد   تفاوت معناد  ار است.

جد  ول  -4نتايج تحليل واريانس براي نشانگان باليني مجرمين و گروه بهنجار
منبع

مقياس

مجموع مجذورها

د  رجه آزاد  ي

ميانگين مجذورها

F

معناد  اري

اضطراب

17020/89

1

17020/89

50/46

0/000

آشفتگي  -افسرد  گي

1242/88

1

1242/88

5/83

0/018

وابسته به الکل

17076/17

جسماني کرد  ن
گروه

افسرد  ه خويي

وابسته به مواد  

3508/87

1

19912/36

1

17183/60

1

3- paranoid

1

3508/87

14/50

0/000

19912/36

62/87

0/000

17183/60

77/63

0/000

17076/17

93/76

0/000
1- schizotypal
2- borderline
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نتايج حاصل از آزمون المبد  اي ويلکز براي سبكهاي مقابله ()P>0/00
تفاوت را نشان می د  هد   F .مشاهد  ه شد  ه د  ر اين آزمون به طور کامل
معناد  ار است .جد  ول  5نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس د  وطرفه را
براي سبکهاي مقابله بين د  و گروه مجرم و بهنجار نشان می د  هد   .اين

نتايج نشان می د  هند   كه بين گروه مجرم و بهنجار د  ر شيوه هاي مقابله
اي د  ر سبک هاي د  رماند  گي و مهارگري و خالقيت تفاوت معناد  ار
است .نتيجه اينکه بين سبک هاي مقابله مجرمين و افراد   بهنجار تفاوت
وجود   د  ارد  .

جد  ول  -5نتايج تحليل واريانس براي سبکهاي مقابله مجرمين و گروه بهنجار
منبع

مجموع مجذورها

د  رجه آزاد  ي

ميانگين مجذورها

F

معناد  اري

سبک
بي ياوري

28/24

1

28/24

30/56

0/000

خالقيت

3/71

1

3/71

6/70

0/011

مهارگري

گروه

اعتماد  

اجتناب

رويآوري

55/29
2/27

/739
/777

1
1
1
1

بررسي و تفسير نتایج
اين پژوهش د  ر کل ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي مقابله
اي مجرمين د  ر مقايسه با افراد   بهنجار را مورد   بررسي قرار می د  هد  .
د  رمقايسه مقياس هاي اختالالت شخصيت د  ر مجرمين و افراد   بهنجار
نتايج نشان د  اد  ند   که بين مقياس هاي اختالالت شخصيت اسكيزوئيد  ،
وابسته ،آزارگري ،اجتنابي ،خود  شيفته ،نمايشي ،ضد  اجتماعي ،منفعل-
پرخاشگر ،خود  آزارگري ،تفاوت معناد  اري وجود   د  ارد  .
نتايج اين مطالعه با يافتههاي هاد  ي نژاد  ( )1381پاالهنگ ()1379
به نقل از عبد  الهاد  ی (  ،)1382وارن و همکاران ( ،)2002تيهونن و
همكاران ( )1997سايگارد  سون و گاد  جانسون (به نقل از عامري)1381 ،
همسوئي د  ارد   .ولي براي مقياس اجباري د  ر پرسشنامه ميلون ميانگين
نمرات گروه بهنجار د  ر مقايسه با مجرمين باالتر بود   .با توجه به توصيف
مقياس اخير و خصايصي که اين مقياس بررسي می نمايد   اين يافته
قابل پذيرش می باشد   و با يافته ايراني ( )1383همسوئي د  ارد   .افراد  
مبتال به اختالالت شخصيت د  ر گروه  Bغالب ًُا هيجاني ،بازيگر و بيثبات
به نظر ميرسند   .د  اراي اختالل شخصيت ضد   اجتماعي د  اراي ويژگي
هايي مانند   د  روغگويي ،فرار از مد  رسه و منزل ،د  زد  ي ،نزاع و استفاد  ه
از سوء مصرف مواد   و رفتارهاي غير قانوني هستند   .يکي از خصوصيات
اصلي اين افراد   فقد  ان پشيماني براي اعمالي است که انجام می د  هند  .
اين ويژگي ها (بي پروايي ،عد  م وجد  ان و نيز تحريک پذيري) احتمال
رفتار جنايي را افزايش می د  هد   (وارن و همکاران  .)2002،اکثر مجرميني
که پس از محکوميت د  وباره مرتکب جرم می شوند   ،د  اراي شخصيت
اسکيزوئيد   هستند   .د  ر واقع اينان را جاني اعتياد  ي يا تبهکاران حرفه
اي نيز می نامند   ،زيرا ضمن خطرناک بود  ن  ،خواص ارتکاب جرم د  ر
اين افراد   فطري نيست بلکه به سابقه عاد  ت  ،مرتکب جرم می شوند  
(ستود  ه و همکاران .)1381افراد   د  اراي اختالل شخصيت نمايشي رفتار
توجه طلبانه بارزي نشان می د  هند   .اين قبيل افراد   براي مورد   توجه
قرار گرفتن د  ست به خالفکاري می زنند   و اغلب هياهو و جنجال بر
می انگيزند   و از کسب اين قبيل شهرت ها ارضا می شوند  .همچنين افراد  
د  اراي اختالل شخصيت خود  شيفته احساس بيگانه وار نسبت به اهميت

55/29
2/27

/739
/777

70/55
1/87

/577
2/31

0/000
0/174
0/449
0/132

خويشتن ،خود  بزرگ بيني ،فقد  ان همد  رد  ي و همد  لي ،تحريک پذيري و
بي پروايي را د  ارند   و د  ر واقع اين خصوصيات ،اين افراد   را مستعد   انجام
د  اد  ن رفتارهاي تهاجمی و جنايي مي کند   و د  ر اکثر تحقيقات مشخص
شد  ه که خود  شيفتگي بهترين پيش بيني کنند  ه جرم است (وارن و
همکاران.)2002،
د  ومين مورد   پژوهشي مقايسه الگوهاي بيمارگون شخصيت د  ر د  و
گروه مجرم و بهنجار بود   .نتايج تحقيق نشان د  اد   که گروه مجرم د  ر سه
مقياس اسكيزوتايپال ،مرزي و پارانوئيد   با گروه بهنجار تفاوت معناد  اري
د  ارند   .اين يافته با يافته هاي عبد  الهاد  ي ( ،)1382بهرامی (،)1377
فاضل و د  انش ( )2002به نقل از عبد  الهاد  ي ( )1382تيهونن و
همكاران ( ،)1997جرميكويد   (به نقل از آند  ري و اسكود  ول)1998،
همسويي د  ارد   .افراد   د  اراي اختالل شخصيت پارانوييد   با برون سازي
هيجانات خود   و استفاد  ه از مکانيسم د  فاعي فرافکني تکانه ها و افکار
نامقبول خود   را به د  يگران نسبت می د  هند  .افراد   د  چار اين اختالل د  ر
اين اند  يشه اند   که موجود  يت و شخصيت آنان مورد   تهد  يد   است و
براي اينکه مورد   حمله قرار نگيرند   قب ٌ
ال خود   به د  يگران حمله می کنند  
و سعي د  ارند   از طرد  شد  گي ود  ر نتيجه لطمه وارد   شد  ن به حيثيت و
اعتبار خود   جلوگيري نمايند   (کاپالن وساد  وک)1995،اين افراد   ممکن
است که اقد  ام به رفتار هاي خود  آزارانه نمايند   ،يا ابراز خشم کرد  ه و يا
خود   را به طريقي از عواطف غيرقابل مقاومت رها سازند   .اين افراد   به
د  ليل فقد  ان کنترل تکانه هاي ناخود  آگاه(خشونت ،سکس ،وابستگي،
نفرت) به تنش رواني مبتالمي شوند   و براي غلبه به آن به الکل پناه برد  ه
و به د  اروهاي غيرمجاز و يا رفتار هاي انحرافي چون د  زد  ي ،خشونت،
هرزگي جنسي ،قمار و سوء مصرف مواد   روي مي آورند   (روزنهان 2002،
به نقل از کاستلو ).
سومين مورد   پژوهشي مقايسه نشانگان باليني مجرمين با افراد  
بهنجار بوکه نتايج حاصله تفاوت معناد  اري را د  ر بين هر د  و گروه نشان
می د  هد   .د  ر نتيجه مقايسه د  و گروه افراد   مجرم د  ر مقياس هاي وابسته
به الکل و وابسته به مواد   نمرات باالتري از افراد   بهنجار کسب کرد  ند  .
اين يافته با يافته هاي فاضل و د  انش به نقل از عبد  الهاد  ي()1382
1- schizotypal
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بهرامی ( ،)1377عبد  الهاد  ي ( )1382تيهونن و همكاران ( )1997كوت
و هود  ينگ ( )1990كارلوس و همكاران ( )2000همسوئي د  ارد   .د  ر
تبيين اين مسئله می توان گفت که هرگونه انحراف از شخصيت بهنجار
می تواند   مجموعه اي از د  فاع ها را د  ر فرد   موجب شود   .براي مثال؛
بيماران مبتال به اختالل شخصيت پارانوئيد   از فرافكني استفاد  ه ميكنند  
و اختالل شخصيت اسكيزوئيد   با كناره گيري همراه است .می توان گفت
مجرمين با نمرات معناد  ار د  ر مقياس هاي شخصيت از مواد   مخد  ر
و الکل به عنوان يك مكانيزم د  فاعي د  ر برابر اضطراب ،افسرد  گي و
تكانههايشان استفاد  ه ميكنند   .فرمول بند  يهاي روان تحليلگري د  ر
سبب شناسي اختالالت شخصيت بر اين عقيد  ه است كه د  اليل گرايش
به الكل و ساير مواد   اعتياد   آور وجود   ناكامی هاي بيروني و يا بازد  اري
د  روني است .به گونهاي كه فرد   جرأت فعاليت مجد  د   سوپرايگو را بد  ون
عضو كمكي ند  ارد   (ايراني .)1383،با توجه به این تفسير كوهات عقيد  ه
د  ارد   كه مواد   به صورت جانشين د  فاع ها د  ر ساختار رواني عمل كرد  ه
و به معتاد   كمك می كند   تا با خشم و شرم و آسيب و تنهائي خود   كنار
بيايند   .به عبارت د  يگر وابستگي به الكل و مواد   ممكن است رابطه
بين اختالالت رواني و جرم را تسهيل كند   (وارن و همکاران.)2000،
همچنين نتايج حاکي از آن است که ميزان اضطراب و افسرد  گي د  ر
ميان مجرمين د  ر سطح باالتري قرار د  ارد   . .اما آنچه که د  ر اينجا
می تواند   مورد   توجه قرار گيرد   اين است که اين مساله امکان د  ارد   ناشي
از محکوميت و شرايط موجود   د  ر زند  ان باشد   .به عبارت د  يگر ممکن
است اين مسائل بعد   از ورود   به محيط زند  ان مجرمان را د  رگير ساخته
باشد   نه قبل از آن .به هر حال د  ر اين مورد   بايد   مطالعات د  قيق تري
صورت گيرد   .مطالعه همسو با اين نتيجه يافت نشد   .
يافته چهارم مقايسه سبکهاي مقابله اي مجرمين با افراد   بهنجار بود  
که نتايج حاصله نشان د  اد   که افراد   مجرم د  ر سه مقياس د  رماند  گي،
مهارگري و خالقيت با افراد   بهنجار تفاوت معناد  اري د  اشتند  .يافتههاي
پژوهشي نشان د  اد   که مجرمين از راهبرد  هاي مقابلهاي حل مساله
غيرسازند  ه بيشتر از افراد   سالم استفاد  ه ميكنند   .اين افراد   همچنين د  ر
مقايسه باگروه بهنجار به ميزان کمتري راهبرد  هاي حل مساله سازند  ه
را بکار می گيرند   .به بیان د  یگر چون سبکهای مقابله ای افراد   بیشتر
تحت تاثیر وقایع و مهارتهای آموخته شد  ه د  وران کود  کی می باشد    ،این
امکان وجود   د  ارد   که افراد   مجرم د  ر گذشته د  ر معرض تجارب آسیب
زا قرار گرفته و خود   این تجارب آسیب زا منجر به نشانگان روانشناختی
مرضی می شود   و این مسائل باعث می شوند   که مجرمین بیشتر آسیب
پذیر باشند  .البته محیط زند  ان به خود  ی خود   استرس آور هست و این
محیط د  ر بسیاری از زند  انیان تجارب اولیه منفی را د  ر آنها ایجاد   می کند  
هنگامیکه آنها وارد   محیطی استرس آور بنام رند  ان می شوند    ،نشانه
های روانشناختی از ضربه های اولیه زند  گی مانند   خاطرات مخرب،
انکار ،و بی حسی عاطفی عود   پید  ا می کنند   .این پاسحهای عاطفی
باعث افزایش آسیب پذیری به خشونت و چرخه تکرار تجارب و ضربه
های آسیب زا و پاسخ به آنها می شود  (.چابوتی .)2001،د  ر اين زمينه،
پژوهشي که سبک هاي مقابله اي مجرمين با افراد   بهنجار را مقايسه
کند   پيد  ا نشد   و تحقيقات صورت گرفته بيشتر سبک هاي مقابله اي
معتاد  ين با افراد   بهنجار را مورد   مقايسه قرار د  اد  ه اند   ،که نشان د  اد  ه
اند   معتاد  ين از سبک هاي مقابله اي غير سازند  ه استفاد  ه می کنند   .البته
الزم به ذکر است که بیشتر مجرمین وابستگی به مواد  را د  ارا بود  ند  .با
توجه به مولفههاي حل مساله غيرسازند  ه (د  رماند  گي ،مهارگري حل
مسأله ،و سبك اجتناب) نتيجه ميشود   كه اين افراد   به جاي تمركز
بر مشكل و حل آن ،بيشتر د  ر پي آن هستند   تا پيامد  هاي هيجانهاي

منفي عامل استرس زا را مهار كنند   .اين يافته همچنين مشخص كرد  
كه مجرمين از راهبرد  هاي مقابلهاي حل مساله سازند  ه كمتر از افراد  
سالم استفاد  ه ميكنند   .با توجه به مولفههاي حل مساله سازند  ه (سبك
خالقيت ،اعتماد   د  ر حل مسأله ،سبك گرايش) مشخص ميگرد  د   كه
مجرمين د  ر رويارويي با مساله از اعتماد   به نفس كمتري برخود  ار بود  ه،
يد  هند   ،تمايل كمی به
نسبت به مشكالت نگرش مثبت كمتري نشان م 
يد  هند  .
مقابله و روياروئي با مشكالت نشان م 
د  ر يك جمع بند  ي كلي می توان نتيجه گرفت كه مجرمين از ميزان
کمتري از ابعاد   شخصيتي مثبت و بهنجار برخورد  ار بود  ه ،الگوهاي
نابهنجار ونشانگان باليني شد  يد  تري از اختالالت شخصيت را نشان
د  اد  ه ،و راهبرد  هاي مقابلهاي د  ر اين افراد   بيشتر ناکارآمد   و غيرسازند  ه
است .نتايج تحقيق حاضر د  ر عرصه هاي گوناگون ميتواند   به كار
گرفته شود   .نتايج پژوهش حاضر د  و وظيفه را د  ر مقابل روانپزشكان،
روانشناسان ،كارشناسان بهد  اشت رواني و كلية سازمان هاي زيربط د  ر
يد  هد   .د  رمانگراني كه به د  رمان مجرمين
برخورد   با مشكل جرم قرار م 
ميپرد  ازند   ،الزم است كه يك ارزيابي شخصيتي جامع از اين افراد   به
عمل آورند   و سازههاي شخصيتي تحتاني مختل رشد   يافته را د  ر هر فرد  
مجرم شناسايي نمايند   و د  ر كنار حمايت هاي د  يگر به د  رمان اختالالت
شخصيتي افراد   مجرم نيز اقد  ام نمايند   .از طريق رواند  رماني خصوصا
از نوع رواند  رماني گروهي مجرمان می توانند   رشد    ،بينش و بصيرت
بيشتري نسبت به خود   پيد  ا کنند   .همچنين رواند  رماني می تواند   حالت
د  فاعي و روحيه منفي و سوء ظن را د  ر اين افراد   کاهش د  اد  ه و از به
کار برد  ن کلمات زشت و زنند  ه خود  د  اري کنند   .الگوي مقابله با استرس
مجرمين كه يك روش ناسالم د  ر رويارويي با شرايط فشارزا است بايد   به
كمك آموزش مهارت هاي مقابلهاي تصحيح شود  .
عد  م امکان مصاحبه باليني با افراد   زند  اني ،عد  م حضور زنان د  ر نمونه
گيري و نیز همسان نبود  ن مجرمین از محد  ود  يتهاي اين تحقيق است.
د  اد  ه هاي پژوهش حاضر بوسيلة پرسشنامه هاي خود  سنجي جمع آوري
شد  ه است که همانند   تمامی پژوهش هاي گذشته نگر پاسخ آزمود  ني ها
ممکن است د  اراي سوگيري باشد   .پيشنهاد   ميشود   بررسيهاي د  يگري
د  ر ساير مناطق جغرافيايي و د  رصورت امکان با به کار گيري نمونه
زنان مجرم انجام شود   .همچنين براي بد  ست آورد  ن نتايج با تعميم
پذيري بيشتر پيشنهاد   ميشود   از مصاحبههاي باليني ساخت يافته د  ر
كنار آزمونهاي باليني (پرسشنامه ميلون) استفاد  ه گرد  د  .
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 بررسي سبک هاي حل مساله د  ر.)1380(  علی، ف ؛ صاحبي،محمد  ي
. مجله علوم روانشناختي.افراد   افسرد  ه و مقايسه آن با افراد   عاد  ي
24-42 . 2  و1 جلد   اول شمارة
 روان شناسی کود  کان.)1382(  مریم، و سیف نراقی... عزت ا،ناد  ري
: تهران، چاپ د  وم،عقب ماند  ه ذهنی و روش های آموزش آنها
انتشارات سمت

