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Abstract
The main objective this research was to
predicting criminal thinking upon personal and
punishment variables in offenders. The research
method was correlation research. The population
consisted of all offenders in prisons of Great
Tehran. The sample group (N=326) were chosen
via one stage stratified randomly sampling
method from prisons of Tehran's Great Prison.
The research instrument was Criminal Thinking
Styles Scale (Knight et al., 2006).The results of
multiple regression analysis indicated that
personal (age and birthorder) and punishment
(imprisonment
duration)
variables
have
significant effect on criminal thinking(p<0.05).
Keywords: personal and punishment variables,
criminal thinking, prisons.
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مقدمه
بندورا 1فرایندهای شناختی را در تعیین رفتار آدمی بسیار مهم

ضداجتلامی توسط آنان میشودآ ظاهر میشود .درواقعآ ایدد

می داندد .معیارهدای ملکردرد دروندی شددد فدردآ دارآمددی
شخصی تصوری و معیارهای اخالقی او در خود نظدم دهدی
رفتار مدثرر هسدتند .شدواهد بیردتر بدرای تدثریر فراینددهای

مقالنیسازی متلردر است؛ هرچندآ این رفتارها تحری شده
هستند یا در افراد مجرم مراهده مدیشدود (والتدرز9آ .)2003
یودکسددون و سددیلناو )1916( 6بددرای نخسددتین بددار مفهددوم

شناختی از این واقعیت به دست میآیند ده ما میتوانیم خدود

شخصیت مجرم را طی مصداحبه بدا  240نفدر از دسدانی دده

را تقریباً در هر حالت هیجانی ده بخواهیم تجسدم دندیم .مدا

معکوم شده بود به دلیل بیلاری روانی بیگنداه هسدتندآ ارائده

مدی تدوانیم در خدود

دردند .این مثلفان  36الگوی تفرر جنایی بدالقوه و  13رفتدار

حالت خرمآ تهوعآ آرامش و تحریک جنسی تولیدد نلداییم؛
بنابراینآ طبق نظر بندوراآ رفتار میتواند شددیداً تحدت تدثریر

منددتج از آن را شناسددایی دردنددد .ایددن الگوهددا مرددتلل بددر
الگوهایی بودند ده از نظدر معیارهدای اجتلدامی مربدو بده

تخیالت فرد باشد .از آنجا ده رفتار فرد دستدم تا حدی بده

مسئولیتپذیری رفتار نادرست قکلداد میشوند.

وسیکة فرایندهای شناختی او تعیین میشودآ اگر این فراینددها

به منظور تبیین رفتار جنایی و مجرمانه چندین نظریه تفرر
جنایی ارائه شده است ازجلکه مدل رشد اجتلامی (داتاالنو و

صرفاً با مرغول شدن به افرار مختکد

بهدرستی واقعیت را منعرس نرنندآ موجب رفتار ناسدازگارانه
میشوند (هرگنهان و اولسون2آ .)1332/2001

"شخصیت مجرم" بر دامنهای از رفتارهدا از جلکده توجیده و

3

1

هدداودینر آ  )1996و روانرناسددی ترددامکی (دددویینری آ 2002

بندورا چند دلیل برای ایجاد فرایندهای شدناختی معیدو

نقل از هیوگر9آ  .)2009وجده مردتر بدین مجرمدان وجدود

به دست میدهد .نخستآ امتقادات غکط در دودددان ملردن

تحری هدای شدناختی اسدت (سدیلناوآ 1934؛ یودکسدون و

است به این مکت بده وجدود آیندد دده چیرهدا را بدر اسدا

سیلناوآ .)1916افرادی ده به انجام رفتارهای مجرمانه گرایش

ظاهرشان ارزیابی میدنند .دومآ خطدای فردری مدیتواندد از
اطالمات حاصل از شواهد نادافی به وجدود آیدد .طبدق نظدر

دارنددد دارای تحری د هددای شددناختی هسددتند ددده مقدددم بددر

بندورا ( )1911این دید تحری

شده از واقعیت گداه ملردن

است به رفتار جنایتآمیر منجر شود .پدس از آنرده باورهدای

رفتارهای مجرمانه شان بدوده و بدروز آن را تسدهیل مدیدنندد

(هویت10آ 1999؛ سیلناوآ .)1934

هنگامی ده افراد تفررشان با تحری شناختی هلراه است
اغکب و معلوالً رفتارشدان را توجیده مدیدنندد و موضدوع را

غکط ترریل شدندآ بهصورت دائلی درمیآیندآ زیرا صداحبان
باورهای غکط افراد یا گروههایی را میجویند ده هلان باورها

این گونه تعبیر میدنند دده آن هدا بایدد از قدوانین و مقدررات

را دارند .سومآ خطاهای فرری مدیتوانندد از پدردازش غکدط

جامعه مستثنا شوند و تصویری ده از خدود نردان مدیدهندد

اطالمات ناشدی بردوند .بنددورا مدیگویدد دده از اطالمدات

بیرتر در قالب قربدانی اسدت تدا فدردی دده بایدد مسدئولیت

درست نتیجهگیریهای غکط نیر میسر است.

رفتارش را بر مهده بگیرد (شدار 11آ  2006نقدل از هیدوگرآ

موضوع رابطه بین تفرر جنایی و رفتار مجرمانه موضدوع
جدیدی نیست .سایرر و ماترا )1991( 3رفتدار برهرارانده 4را

 .)2009این تحری های شناختی اغکب به منوان سبک تفردر

بر اسا

خنثیسازی در پنج زمینه ترریح دردندد :نذدذیرفتن

مسئولیتآ انرار دردن آسیبآ انرار دردن قربانیآ ابراز انرجار
از سرزنشدنندگان و تقاضای وفاداری قومی .فرض بدر ایدن
اسددت ددده تفرددر جنددایی در سددبک زندددگی مجرماندده افددراد
بهصورت شیوههای معینی از تفردر دده سبب ارترا

رفتدار

2. Hergenhan & Olson
4. deliquent behavior
6. Yochelson & Samenow
8. Quinsey
10. Howitt

جنایی تعری

میشوند (والترزآ  .)1999این نظریه ها بر ایدن

فرض هستند ده تفرر جنایی مقدم بر رفتار جنایی و مجرمانه
است.
یودکسون و سیلناو ( )1916بر اسا

سالها دار با افدراد

درگیر در رفتار مجرمانه  92خطدای تفردر جندایی مردخ
دردند .برای نلونهآ برخی از فدروشندگان مدواد مخددرآ ددار
1. Bandura
3. Sykes & Matza
5. Walters
7. Catalano & Hawkins
9. Huges
11. Sharp
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خود را برای خود و دیگران اینگونه توجیه میدنند ده آندان

دفامی یا رفتارهای دفدامی مدرتبط باشدد یدا خیدر .موضدوع

برای حلایت از زن و فرزندان خود دست به این دار میزنند.

اساسددی در مددورد ایددن مفهددومآ تعریدد

دددردن آن اسددتآ

درواقعآ بسیاری از مردم بهجای اینده به دارهای غیرقدانونی
بذردازند مراغل مختکفی را اختیار میدنند و یا از افراد خیر یا

مخصوصدداً زمددانی ددده هدددا اصددکی یددافتن آن دسددته از
ویژگیهایی است ده مدیتوانندد بدهمندوان بخردی از برنامدة

سازمان های خیریه دلک دریافت مدیدنندد .سدیلناو ()1934

داهش ارتردا

مجددد جدرم تغییدر یافتده و اصدال شدوند

این استدالل را ارائه میدهد ده گرچه خطاهای تفرر در یدک

(تادسلنآ رود

و دومنسی آ  .)2011شواهد نران میدهدد

پیوستار روی میدهندآ درنهایت بر رفتار فرد ارر مدیگذارندد.

ده مجرمان ضداجتلامی برحسب مجلومدهای از فراینددهای

خطاهای تفرر جنایی مجرمان بهمراتدب فراواندی بیردتری در

میشود از سبک زندگی مجرمانه آنها حلایت

مقایسه با افرادی ده تابع قانون هستندآ دارد.
مدل سبک زنددگی سدکو

1

تفرر مرخ

2

4

3

میدند (نایتآ گارنرآ سیلذسدون آ مدوری و فالیدن آ 2006؛

مجرمانده (والتدرز و وایدت آ

والتددرزآ )1999؛ بنددابراینآ چنان دده ایددن قبیددل نگددرشهددای

 )1939بر این فرض است ده سدبک هدای زنددگی مجرمانده

ضداجتلامی در دورد نوجوانی شناسایی شوند ملردن اسدت

تحت تثریر شرایطآ انتخا هدا و شدناخت دده هلگدی بداهم
مرتبطاندآ قدرار دارندد .والتدرز ( )2006ایدن توجیده را ارائده

به پیشبینی تداوم رفتارهای ضداجتلامی در بررگسالی دلک
دند .والترز و وایت ( )1939و والتدرز ( )1990هردت سدبک

میدهد ده موقعیتها موامکی هستند ده انتخا های افدراد را

تفرر جنایی را مردخ

در زندگی محدود میدنند اما مکدت رفتدار مجرمانده نیسدتند.

گسستگی آ استحقاق آ خونسردی آ جهدت گیدری قددرت آ

رهدا مدیشدوند و هلدة

احساساتی بودن و خوشبینی بیش از حدد .والتدرز ()2006b

درنتیجهآ افراد با انتخا های مختک

1

3

دردندد :سسدتی شدناختی9آ بدرش6آ
10

9

11

انتخا ها پیامدهایی را به دنبال دارندد .در ایدن میدانآ افدراد

یک سیاهة روانی برای سدنجش سدبکهدای تفردر جندایی

برای توجیده تصدلیم هایردان و ادامده دادن ایدن تصدلیمهدا

( )PICSبرای ملکیاتی دردن و سدنجیدن ویژگدیهدای تفردر

شناختهایی را میآفرینند .سرانجامآ اندواع شدناختهدای در

جنایی ساخته است .این آزمون یدک آزمدون خودسدنجی 30

تفرر جنایی تلایل به تداوم سبک زندگی جندایی و درنتیجده

مادهای است ده سبکهای تفرر جنایی را اندازهگیری میدند.

رفتار مجرمانهآ دارند .این نظریه اذمان دارد ده موامل محیطی
به اندازد تفاوتهای فردی ملرن است انتخدا هدای فدرد را

نتایج پژوهشها حادی از این است ده بین مردان و زندان
از نظر نوع خطاهای تفرر جنایی ده آنان را در معرض خطدر

محدود دنند اما دست آنها را در قانونشرنی باز نلیگدذارد.

ارترا

اگرچه انتخا ها تقویت میشوند و به سبک زنددگی تبددیل

بونتاآ پانگ و واال -داپرتدا آ 1999؛ هدالتفریتر و ددو

مییابندآ اما شدناختهدا دده بدرای توجیده و مقالندیسدازی

2001؛ ریریگآ هالتفریتر و مدوراش آ  .)2006هل ندینآ در

جرم قرار میدهند تفاوت وجود دارد (بندا12آ 2009؛
13

19

14

آ

16

رفتارهای ضداجتلامی به دار میروندآ سبک زندگی مجرمانه

مطالعدات انجددام شددده بددا  CTSبددر روی مجرمددانی ددده در

را تداوم میبخرند و به شرلگیری سبک های تفردر جندایی

بدرنامده هدای درمداندی در زنددان شدرددت داشتنددد معکدوم

منجر میشوند.

شد ده میددانگیدن نلددرههدای مردان در مقایسه بدا زندان در

مفهوم تفرر جنایی یا مجرماندهآ پرسدش هدایی را مطدر

شش مقیا

تفرددر جنددایددی بدداالتدددر اسددت (بسددتآ
11

درده است؛ بهویژه در این باره ده آیدا ایدن مفهدوم جرئدی از
رفتارهای ضداجتلامی است ده ملرن است با مرانیسمهدای

دیآ دلذبدددددددلآ فددالیدددددددن و سیددد ددلذسونآ 2009؛
استددددددداتدددددون-تدیدندددددال 13و هلدردددارانآ .)2001

2. Taxman, Rhodes & Dumenci
4. Morey & Flynn
6. cut off
8. entitlement
10. power orientation
12. Benda
14. Cupp
)16. Criminal Thinking Scale (CTS
18. Staton-Tindall

1. White
3. Knight, Garner & Simpson
5. cognitive indolence
7. discontinuity
9. molification
)11. Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles (PICS
13. Bonta, Pang &Wallace-capertta
15. Reisig & Morash
17. Best, Da, Campbell & Flynn
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مکدوی 1و هلراران ( )2006با مقایسة نتایج مردان مدادی و
مجرم در مقیا های تفرر جندایی بدر اسدا

 PICTSنردان

گرایش به دلتر شدن دارندآ زمانی ده محققان متغیدر سدن را

دنترل میدنند (میکرآ اندرسون و درونر9آ .)2004

دادند ده مجرمان در مقایسه با افراد مادی نلرهای باالتر در 3
مقیا  PICTSبه دست میآورند .هل نینآ آنها یافتندد دده

تحقیقات انجام شدده روی نلوندهای از مجرمدان جنسدی
ایرلند نردان داد دده روان پدریشگرایدیآ رابطده بدا دوسدتان

نلره مردان مجرم ده جرائم خرونت مکیه دیگران داشدتند در

خالفرارآ سطح خالفراری بدهمندوان پدیشبدین هدای بدالقوه

مقیا های خونسردیآ برشآ استحقاقآ جهتگیری قددرتآ

نگرش های جنایی به شلار میآیند (بودوسیر آ مک الفکیندو

احساساتی بدودنآ خدوش بیندی افراطدیآ سسدتی شدناختی و

هیکند آ  .)2011در این مطالعه نتایج رگرسیون چندگانه نران

گسستگی باالتر بود .نلرههای باال در این مقیا ها بیانگر این

داد ده  11درصد از واریانس نگرش های جنایی بر پایده سده

است ده در گروه مجرمان سطح بداالتری از الگوهدای تفردر

متغیر روانپریری گرایی (بهمنوان قویترین پیشبین)آ ارتبا

تحری

6

شده برای توجیه دردن جدرائم در مقایسده بدا افدراد

با دوستان خالفرار و سطو جنایتپیرگی تبیدین مدیشدود.

مادی وجود دارد .بهطوردکیآ زنان سدارق و مرتردب جدرائم

این تحقیق اولین مجلومه از شواهد تجربی را ارائه میدهد و

خرونت مکیه دیگران سبکهای تفرر تحری شده مرابه بدا
مردان داشتند .نرته دیگری ده در تحقیقات نردان داده شدده

پیرنهاد میدنند ده حکقة پدیشبیندیدننددگی بدین شخصدیت
(مخصوص داً صددفت روانپریر دیگرایددی در مدددل شخصددیتی

است این است ده آیدا تفردر جندایی بدا جدرم ارتبدا دارد.
پوال

چکآ ددولی و واددی )2004( 2مقیدا

نگدرشهدای

جنایی نسبت به خرونت را در مورد  199زنددانی نیوزلنددی

آیرنک )1و تفرر جندایی را بودوسدیر آ آدامسدونآ شدولینآ
3

هیکند و اودانه (زیر چا ) حلایتهدای تجربدی دیگدری را
مطر دردهاند.

اجرا دردند و دریافتند ده میانگین مجرمان پرخاشگر بدهطدور

نتایج تحکیل واریانس چندمتغیری در مورد مقایسده افدراد

معناداری بیرتر از مجرمان غیر پرخاشگر است .مالوه بر اینآ

مدددورد مطالعددده برحسدددب ندددژاد (آفریقدددایی -آمریرددداییآ

السی )2000( 3گرارش میدند ده زندانیان انگکیسی و ولدری

سفیدپوستآ اسذانیایی و سایر نژادها) و جنسیت در  9مقیا

به دلیل جرائلدی نظیدر سدرقتآ راهرندیآ دزدی و زنددانیان

 CTSنران داد دده تفداوت معنداداری بدین افدراد متعکدق بده

آمریرایی با تردخی وابسدتگی بده دارو یدا الردل بدهطدور
معناداری سدطو متفداوتی از نگدرشهدای جندایی را نردان

نژادهای مختک و زنان و مردان وجود ندارد .تحکیلهای تک
متغیری نیر تفاوت معناداری را نران ندداد .هرچنددآ مقایسده

میدهند .متجاوزان جنسی و مجرمان اختالسی در مقایسده بدا

نتایج مجرمان نوجوانان و بررگساالن نران داد ده نلدرههدای

سایر گروه هدای مجرمدان تلایدل دارندد نلدرات دلتدری در

نوجوانان در سبک های تفرر جنایی در مقایسه با بررگسداالن

شدناختی

هدای

مقیا

تفرر جندایی داشدته باشدند .مددل تحرید

باالتر است .بررسی هلبستگی ابعداد  CTSبدا شداخ

پیرنهاد میدند ده مجرمان جنسی زمانی ده آنهدا در جدرائم

مختک

جنسی درگیر نیستند نگرش های جنسیتی را حفظ میدنندد و

جهتگیری قدرت با جدرائم سدرقت ( P<0/001و r =0/20آ

تا حدودی از انحرافات شناختی آزاد هستند (واردآ هودسن و

 P<0/001و  )r = 0/29و فدروش مدواد مخددر ( P<0/001و

مارشال4آ  .)1999اگرچده حدس قدوی اسدتحقاقآ بده مندوان

داردرد نوجوانان نران داد ده مقیا های استحقاق و

r=0/22آ  P<0/05و  )r=0/18هلبستگی مثبت و معنادار دارند

مرخصه اصدکی مجرمدان جنسدی شدناخته شدده اسدتآ امدا
یافتههای برخی تحقیقدات ایدن ادمدا را مترلدرل سداختهاندد.

(دمبوآ ترنر و یان یل9آ  .)2001دوی و هلرداران ( )2006بدا
هدا رواسازی پرسردنامه روان شدناختی سدبک هدای تفردر

درواقعآ مجرمان جنسی معلدوالً نلدرات دلتدری از مجرمدان

جنایی در افراد مادیآ تحقیقی را با منوان سدبک هدای تفردر

غیرجنسی در  PICTSدسب میدنند .اگدرچه ایدن تفاوتهدا

جندایی و رفتار غیرقداندونی در بیدن دانرجدویدان بده انجدام

2. Polaschek, Collie & Walkey
4. Ward, Hudson & Marshall
6. Boduszek, McLaughlin & Hyland
8. Adamson, Shevlin, Hyland & O’Kane

1. McCoy
3. Lacy
5. Mills,. Anderson & Kroner
7. Eysenck
9. Dembo, Turner & Jainchill
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رسدداندند .نتددایج تحقی دق حددادی از آن بددود د ده طبقددهای از

 390نفر تعیین شدد .پدس از دندار گذاشدتن پرسردنامههدای

رفتارهای غیرقانونی با انواع خاصی از سبک های تفرر جنایی

ناق

هلبستگی دارند.
با توجه به مطالب فوق و نظر به اهلیت نقش متغیرهدای

پاسخ برابر  93درصد بود).

شناختی در بروز رفتارهای مجرمانه هدا اساسی این تحقیق

و مخدوش دادههای  313آزمودنی تحکیل شدند (ندر

ابزار سنجش
پرسشنامة سنجش تفکر جنایی :نایت و هلراران ( )2006از
1

تعیین سهم متغیرهای شخصی (سنآ تحصیالت و رتبه تولد)

پژوهرگران دانرگاه دریستین تگدرا

و دیفری (تعداد بازداشتهداآ تعدداد محرومیدتهدا و طدول

پژوهری مرتر با ادارد فدرال زندانها ابرار سنجش تفردر

مدت حبس و وابستگی به مواد) در تبیین تفرر جنایی بود .از

جنایی را ساختند .این پرسرنامه  31مادهای  6بعد از خطرات

اینروآ فرضیههای زیر آزمون شدند:

شددناختی یددا نگددرشهددای ضددداجتلامی (والتددرزآ ترگددوا آ
رایرککآ دی فازیو 3و اولسونآ 2002؛ یودکسدون و سدیلناوآ

فرضیة اول :بر اسا

متغیر سن می توان سبک تفردر جندایی

مجرمان را پیشبینی درد.

متغیر رتبه تولد میتدوان سدبک تفردر

جنایی مجرمان را پیشبینی درد.
فرضیة چهارم :بر اسا

2

 )1916را ده با رفتارهای مجرمانه ارتبا دارندآ انددازهگیدری

فرضیة دوم :بر اسا متغیر تحصیالت می توان سدبک تفردر
جنایی مجرمان را پیشبینی درد.
فرضیة سوم :بر اسا

بدر پایدة یدک طدر

متغیر تعدداد بازداشدتهدا مدیتدوان

سبک تفرر جنایی مجرمان را پیشبینی درد.

مبدارت اندد از :اسدتحقاق (ادمدای

میدند .این شش مقیدا

نادرست خواسدتهدا بدهمندوان

داشتن حق ویژه و ترخی

نیدداز)آ توجیدده( 4گددرایش بدده داسددتن از وخامددت رفتددار
ضداجتلامی و توجیه دردن این املال و رفتارها با توسل بده
موامل بیرونی یا مکل مخففه)آ جهدتگیدری قددرت (املدال
پرخاشدددگری بدددرای تحدددت دنتدددرل درآوردن دیگدددران و

متغیر تعدداد محرومیدتهدا مدیتدوان

موقعیتها)آ قساوت و سنگدلی( 9مددم درگیدری مداطفی در
برخورد با دیگران)آ دلیلتراشی برای ارترا جدرم( 6نگدرش

متغیر طول مدت حبس میتوان سبک

منفی دربدارد قدانون و مسدئوالن) و بدیمسدئولیتی شخصدی

تفرر جنایی مجرمان را پیشبینی درد.
فرضیة هفتم :بر اسا متغیر وابستگی به مواد میتوان سدبک

(سددرزنش دددردن دیگددران بابددت مرددرالت خددود) .شددیوه

فرضیة پنجم :بر اسا

سبک تفرر جنایی مجرمان را پیشبینی درد.
فرضیة شرم :بر اسا

تفرر جنایی مجرمان را پیشبینی درد.

نلره گذاری بدر اسدا

مقیدا

1

 9درجده ای لیردرت (ددامالً

مخالفم=1آ مخالفم =2آ نظری ندارم=4آ مدوافقم = 4و ددامالً
مددوافقم= )9اسددت .مبددارتهددای 1آ 1آ 13آ 13آ  19و 23

روش
روش پژوهش ،جامعة دماری و نمونه :این تحقیق بر مبندای

به صورت معرو

مفروضه تحقیقات هلبستگی انجام شد .جامعة آماری شدامل

پاسخ دادن به این پرسرنامه  19دقیقه است.

زندانیان مقیم در ندامتگاههای (زندانها) تهران بررگ در سال
 1393بدددود .بدددر اسدددا روش نلوندددهگیدددری خوشدددهای

سه مقیا نخسدت از  PICTSاقتبدا شددهاندد و بداقی
مقیا ها بهطور ویژه بر مبنای دارهدای یودکسدون و سدیلناو

تکمرحکهای از بین ندامتگاههدای دایدر در اسدتان تهدران بده

( )1916تنظیم شدهاند .فرم اولیه این پرسرنامه روی بدیش از

تصادا ندامتگاه مردری تهران بهمندوان واحدد نلوندهگیدری

نگهداری زنددانیان اجدرا شدد و

انتخا

شد و پرسرنامه سبک تفرر جندایی در مدورد گدروه

نلره گذاری مدیشدوند .زمدان الزم بدرای

 3200زندانی مرادر مختک

ضرایب امتبار مربو به ایدن مقیدا هدا بدا شداخ

آلفدای

نلونه ده بهصورت تصادفی ساده انتخا شدده بودنددآ اجدرا
شد .در این مطالعه با توجه به نوع تحقیدق و در نظدر گدرفتن

درونبددا در دامنددة  0/63تددا  0/32بدده دسددت آمددد (نایددت و
هلرارانآ  .)2006هل نینآ بر اسا تحکیل مدامکی تثییددی

مسائل اجراییآ هرینه و افت آزمودنیهاآ حجم نلدونة نهایدی

معکوم شد دده  4مدامل بهتریدن بدرازش را در نلونده

2. Federal Bureau Prisons
4. justification
6. criminal rationalization

مقیا

1. Texas Christian University
3. Trgovac, Rychlec & Di Fazio
5. cold-heartedness
7. personal irresponsibility
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داردآ اما مثلفان تصلیم گرفتند ده بنا به دالیل بالینی و نظریآ

هرچند بار مامکی سایر مبارت های این مقیا

ملدتاً برای جدا دردن آنهدا از مقیدا هدای PICTSآ شدش

و باالتر بودند.

مامل را حفظ دنند .در ایدن مطالعدهآ بدین ایدن مقیدا هدا و
شاخ های رفتار مجرمانه در گذشدته یدا آیندده هلبسدتگی

نتایج بررسی روایی هلرمان  CTSبدا بررسدی نلدرههدای
مقیا ها و نلره دل آن در گروه نلونه به تفریدک جنسدیتآ

معنادار به دست نیامدد (نایدت و هلردارانآ  .)2006نایدت و

مجدد جرم و نوع جرم نران مدیدهدد

احتلال خطر ارترا

در حدد 0/62

هلراران در یک مطالعه به بررسی ویژگدیهدای روانسدنجی

ده بر اسا

پرسرنامه تفرر جنایی ( )CTSبر روی نلونهای ( )N=290از

تفریک قائل شده برای نلوندهآ میدانگین نلدرد ددل  CTSدر

مجرمان با آزادی مررو پرداختندد .هددا اساسدی مطالعده

مجرمان سارق از سایر گروههای مجرمان باالتر بود .هل نینآ

نایت و هلراران ارزیابی روایی پدیشبیندی  CTSبدود .نتدایج

در مقیا

جهت گیری قدرتآ میدانگین نلدره هدای مجرمدان

بررسی امتبدار مقیدا هدا از طریدق روش بدرآورد هلسدانی

سارق و زندانیان محردوم بده دلیدل خردونت در مقایسده بدا

درونی مبارت بودندد از :اسدتحقاق ()0/30آ توجیده ()0/12آ

زندانیان مواد مخدر باالتر بدود .طبدق نتدایج بررسدی روایدی

جهتگیری قددرت ()0/19آ سدنگدلی ()0/66آ دلیدلتراشدی
برای ارترا جرم ( )0/64و بیمسئولیت شخصی (.)0/63

پیشبینآ طی یدک دورد پیگیدری  6ماهده تقریبداً  20درصدد
( )n =39نفر مجدداً دسدتگیر شددند (تادسدلن و هلردارانآ

تادسلن و هلراران ( )2011با اسدتفاده از روش تحکیدل

نلره های  CTSمیتوان بین گروه هدای مجرمدان

.)2011

مامکی تثییدی به بررسی سداختار  6مدامکی و هل ندین یدک

هی ردام از مقیا های  CTSبا برخی از پدیشبدینهدای

ساختار احتلالی  2مامکی و یک مددل تدک مدامکی بدر روی

معلول خطر ارترا

جرم مانند تعداد دسدتگیریهدا (هردت

نلونه از زندانیان آزاد شده به قید ضدلانت پرداختندد .نتدایج

بار یا بیرتر)آ مدت حبس و احتلال ارتردا

تحکیل مامکی تثییدی برای  6مامل نران داد ده بدر اسدا
شاخ

3

بدرازش دکدی از جلکده RMSEAآ  CFIو شداخ

مجددد ارتبدا

نداشتند .نلرههای بداالی افدراد مدورد مطالعده در دو مقیدا
جهت گیری قدرت و مقالنیسازی جرم بیانگر این است دده

تودر-لویس ()TLIآ دادهها بدرازش مناسدب را نردان دادندد.

 CTSمیتواند در تفریک انواع مجرمان سدودمند باشدد .ایدن

مالوه بر اینآ هلبسدتگی بدین  3مامدل توجیدهآ اسدتحقاق و
بیمسئولیت شخصی هلبستگی بسدیار قدوی (بداالتر از )0/9

یافتهها نران میدهد ده  CTSدر تفریک افراد دارای احتلدال
باالی ارتردا مجددد جدرم ددارایی نددارد .ضدرایب امتبدار

بود ده بیانگر این اسدت دده سده مامدل مدذدور سدازه هدای

محاسبه شده برای مقیا های فرمی پرسرنامة تفردر جندایی

جداگانهای نیستند (روایدی ترخیصدی ضدعی )آ حدال آنرده

در مطالعة (دمبو و هلردارانآ  )2001روی یدک نلونده 203

سنگدلی با هلبستگی پایین با سایر مقیا هدا روایدی

نفری از نوجوانان نگهداری شده در مرادر اصدال و تربیدت

ترخیصی باالیی را نران داد .نتدایج تحکیدل مدامکی تثییددی

( n =92زنانآ  n =191مدردان) مبدارت بودندد از :اسدتحقاق

نران داد ده برخی مبارتهای پرسردنامه بدار مدامکی نسدبتاً

()α = 0/39آ توجیه ()α = 0/11آ جهتگیدری قددرت (0/33

مقیا

ضعیفی بر ماملهای پیرنهادی دارند .ایدن مبدارتهدا شدامل

= )αآ مقالنیسدازی جدرائم ( )α = 0/16و مددم مسدئولیت

جهتگیری قدرت (مبارت شلاره )16

شخصی ( .)α = 0/66تحکیدل مدامکی تثییددی حدادی از بدار

است ده بار مامکی آن  0/20بود .حال آنده سایر مبارتهای
این مقیا بارهای مامکی در حد  0/43یا بداالتر داشدتند .در

مامکی مبارتهای پرسرنامه بر یدک مامدل بدود .نتدایج ایدن
تحکیل برازش مناسب مدل یا دادههدای ( P = 0/09و df = 9آ

یک مبارت از مقیا

مقیا

مقالنیسازی جرم مبارت شلارد  19بار مدامکی 0/26

داشتآ درحالیده سایر مبارتهای این مقیا

بارهای مامکی

X2 = 9/43؛ شدداخ
2

 1CFIبرابددر 0/991آ ضددریب تددودر-

لویس برابر  0/933و خطای مجدذور ریرده میدانگین برابدر

در حددد  0/41یددا بدداالتر داشددتند؛ و در خصددوم مقیددا

 0/061را نران داد .این مثلفان ضرایب امتبدار بداالیی بدرای

استحقاقآ بدار مدامکی مبدارت شلداره  2در حدد  0/21بدودآ

مقیا های تفرر جنایی ( 9مقیدا ) گدرارش دردهاندد .آندان

2. Tucker- Leuis

)1. comparative fit index (CFI
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هلبسددتگیهددای بددین

روش اجرا و تحلیل دادهها
در این پژوهشآ متناسب با متغیرهدای مدورد مطالعده و ندوع

سابقه رفتارهای مجرمانهآ سوءمصرا موادآ روابط خدانوادگی
و ترخی هدای بدالینی (اخدتالل سدکو و  )ODDدر بدین

آنددان از

روایددی هلگددرای مطکددوبی بددر اسددا

های رفتارهدای جندایی از جلکده

مقیا های  CTSو شاخ

دادههددای جلددعآوری شدددهآ بددهمنظددور توصددی

شاخ های گرایش مرددریآ پرادنددگی و توزیدع نلدره هدا
استفاده شد .در مرحکة تحکیل آمداریآ بدا توجده بده ماهیدت

نوجوانان مورد مطالعه به دست آوردند (تادسلن و هلرارانآ
 .)2011نلونههایی از مبارتهای این پرسرنامه به شر زیدر

مقیا

است:

تحقیق برای تحکیل دادهها حسب مورد از روشهای ضدریب

 -در توجیه مررالت زندگی خودآ جامعه و شرایط محیطدی

هلبستگی پیرسون و تحکیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.

را سرزنش میدنید.

یافتهها
پددس از بررسددی دادههددا از طریددق ادسددذکورآ از مجلددوع 326
شردت دنندهآ داده های  1شردتدنندده (شدلاره هدای 33آ 191آ

 چون بدشانسی آوردهاید حاال به زندان افتادهاید. -وقتی درباره انگیره ارترا

جرم از شلا سثال میدننددآ بدا

اندازهگیری ده از نوع فاصکهای اسدت و فرضدیههدای

134آ 139آ 199آ  243و  )309از تحکیل دنار گذاشته شدند.

اشاره به اینده زندگی خیکی سخت است رفتارتان را توجیده
میدنید.

ج ول  .1فراوانی و فراوانی درص ی شركتكنن گان به تفکیک وابست ی به مواد
وابست ی به مواد

فراوانی

درص

وابسته به مواد

169

93

ناوابسته به مواد

136

42/6

بدون پاسخ

14

4/4

جلع

319

100/0

ج ول  .2خ صه شاخصهای دماری مربوط به نمرههای كل شركتكنن گان در متغیرهای تفکر جنایی متغیرهای جمعیتی
( 5مؤلفه دن) ()N=313

بر اسا

متغیرها

مؤلفهها

میان ی

انحراف معیار

تفرر جنایی

تفرر جنایی نلره دل

102/96

11/93

متغیرهای جلعیتی

سن

23/99

1/30

تحصیالت (سالهای موفق تحصیل)

9/63

3/93

رتبة تولد

2/92

1/93

تعداد بازداشتها

4/13

4/33

تعداد محرومیتها

3/23

3/36

طول مدت حبس

693/23

691/14

نتایج ارائه شدده در جددول  3مدیتدوان نتیجده

برای استاندارد دردن آن ها از روش تبدیل بر پایه لگاریتم 10

گرفددت ددده در مددورد متغیرهددای جلعیتددی بددهجددر سددطح
تحصیالتآ سایر متغیرها به توزیع نرمال میل ندارند؛ بنابراینآ

استفاده شد .تحکیلها با استفاده از دادههای تبدیل شده انجدام
شد.
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ج ول  .3خ صه نتایج د مون ضریب همبست ی پیرسون بی متغیرها ()N =313
متغیرها

سبک تفکر جنایی

سن

r
-0/291

Sig
0/001

-0/142

تحصیالت

0/011

-0/140

رتبه تولد

0/023

0/212

تعداد بازداشتها

0/001

تعداد محرومیتها

0/294

0/001

طول مدت حبس

-0/049

0/499

اطالمات مندرج در جدول  4ضرایب هلبستگی (شددت
و جهددت) متغیرهددای سددنآ تحصددیالتآ رتبدده تولدددآ تعددداد

بازداشتهاآ تعداد محرومیتها و طول مدت حبس با سدبک
تفرر جنایی را نران میدهد.

ج ول  .4خ صه ضرایب رگرسیون
پیشبینی كنن هها

B



t

Sig

سن

-20/160

-0/199

-2/439

تلورانس

VIF

0/016

0/969

1/032

تحصیالت
رتبه تولد

-0/403
-6/943

-0/120
-0/169

-1/413
-2/043

0/143
0/043

0/929
0/990

1/016
1/093

تعداد بازداشتها
تعداد محرومیتها

-32/30
9/939

-0/031
0/239

-0/602
2/196

0/943
0/033

0/341
0/344

2/931
2/904

طول مدت حبس
وابستگی به مواد

-0/333
1/019

-0/031
0/049

-0/441
0/909

0/696
0/611

0/399
0/303

1/113
1/233

R؛  R 2 =0/311تعدیلشده؛  R 2 =0/142؛  =3/231F= 0/099

هلانطور ده در جدول  4مراهده میشودآ مقدار  R 2بده

سوم و پنجم دافی است .مالمت ضرایب بتای به دست آمدده

دست آمده ( )0/142بدین معندی اسدت دده  14/2درصدد از
واریانس متغیر تفرر جنایی توسط  1متغیر شخصی و دیفدری

نران داد ده سن و رتبه تولد با تفرر جنایی هلبستگی منفدی
و معنادار دارند؛ به مبارت دیگرآ با داهش سن و رتبده تولدد

سددنآ تحصددیالت (سددالهددای موفددق)آ رتبدده تولدددآ تعددداد

نلره تفرر جنایی افرایش مییابد .درمینحالآ هلبستگی بدین

بازداشتهداآ تعدداد محرومیدتهدا و طدول مددت حدبس و

متغیر تعداد محرومیت ها بدا تفردر جندایی مثبدت و معندادار

وابستگی به مواد تبیین مدیشدود .مدالوه بدر ایدنآ نسدبت

F

است.

محاسدبه شددده ( )3/231معنددادار اسددت ()p<0/01؛ بنددابراینآ
میتوان نتیجه گرفت ده بین متغیرهای مورد مطالعده و متغیدر

بحث و نتیجهگیری
هلان طور ده در مقدمه اشاره شد هدا اساسی ایدن مطالعده
تعیین سهم متغیرهای شخصی و دیفری در تبیین تفرر جنایی

برای پذیرش فرضیه تحقیق دافی است .با توجه به نتدایج بده

در زندانیان بود .شواهد حاصل از تحکیلها با استفاده ضدریب

دست آمده میتوان قضاوت درد ده تنها  3متغیدر سدنآ رتبده
تولد و تعداد محرومیتها میتوانندد متغیدر تفردر جندایی را

هلبستگی و تحکیل رگرسدیون چندگانده نردان داد دده 14/2
درصددد از واریدانس متغیدر تفرددر جنددایی توسددط متغیرهددای

پیشبینی دنند؛ بنابراینآ شواهد برای پذیرش فرضیههای اولآ

شخصی و دیفری سنآ تحصیالت (سدالهدای موفدق)آ رتبده

تفرر جنایی هلبستگی معنادار وجود دارد .درنتیجدهآ شدواهد

پیشبینی تفکر جنایی بر اساس متغیرهای شخصی و كیفری در مجرمان 123 /

تولدآ تعداد بازداشتهاآ تعداد محرومیدتهدا و طدول مددت

باالتری را در مقیدا هدای مختک

حبس و وابستگی به مواد تبیین میشود .هرچندآ تنها  3متغیر

میآورند؛ بنابراینآ چنان ه این قبیل نگرش های ضداجتلامی

سنآ رتبة تولد (منفی) و تعداد محرومیتها (مثبت) با متغیدر
تفرر جنایی هلبستگی معندادار داشدتند ()p<0/09؛ بندابراینآ

در دورد نوجوانی شناسایی شوند ملرن است بده پدیش بیندی
تددداوم رفتارهددای ضددداجتلامی در بررگسددالی دلددک دنددد.

شواهد برای پذیرش  3فرضیة اولآ سوم و پنجم تحقیق دافی

هل نینآ رابطه منفی رتبه تولد با نلدره ددل تفردر جندایی و
مقیا

بود.
درمجلوعآ این یافتهها این برداشت دکی را تثیید میدنندد

تفردر جندایی بده دسدت

جهتگیری قدرت حادی از اهلیت متغیر رتبده تولدد

در ایجاد نگرشهای مجرمانه است .نرتدهای دده روانشدنا
1

ده تفرر جنایی بر رفتار فرد ارر مدیگدذارد و در حدوزههدای

معروا آدلر نیر بدر آن صدحه گذاشدته و معتقدد بدود روان

شخصیت و روانشناسی اجتلدامی در تبیدین مکدت ارتردا

رنجورها و تبهرداران اغکدب فرزندد اول هسدتند (شدولتر و

جرمآ نگرش های مجرمانه را به منوان یری از  4مامل مهم در

شولترآ .)1392/2013

2

نظر می گیرند .خطاهای شناختی مجرمان در مقایسه بدا افدراد

در حال حاضرآ در ایاالتمتحده از هر  31نفدر یدک نفدر

تابع قانون فراوانی بیرتری دارند و مجرمان در مقایسه با افراد
قانون مدار تلایل بیرتری بده سوءاسدتفاده از دیگدران دارندد.

تحت مراقبتهدای اصدال رفتدار قدرار دارد دده درمجلدوع
تقریباً  6میکیون نفر بهصورت آزادی مررو خارج از زنددان

گرچه خطاهای تفردر در یدک پیوسدتار روی مدی دهندد؛ بده

و  2300000نفر نیر در زندان به سر میبرند .شلار افرادی ده

مبارت دیگرآ مجرمدانی دده تلایدل بیردتری بده نردان دادن

درگیر در مسائل قضایی و دادگاهی هستند از سال 1932آ 23

خطاهای تفرر جنایی دارند هلان دسانی هستند ده تصلیم ها

درصد افرایش یافته است .میران ارترا

مجددد جدرائم طدی

و انتخا های نادرستی اتخاذ می دنند و این خطاهدای تفردر

سه دهة گذشته رابت مانده است و به دالیدل مختکد آ آزادی

بر رفتار مجرمانه آنان در آیندده تدثریر دارندد .هل ندینآ ایدن

مررو بسیاری از مجرمان نیر لغدو شدده اسدت .ایدن روندد

یافته ها بیانگر رابطه بدین تفردر جندایی (انگیدرد سوءاسدتفاده

تغییرات سریع در خصوم مسائل قضایی حدادی از نداتوانی

دردن) و رفتار جنایی است .درواقعآ ایدد "شخصیت مجدرم"

نظام قضایی در برخورد دارآمد با مررالت مجرمان است ده

بر دامنه ای از رفتارها از جلکه توجیه و مقالنیسازی متلرددر
است .هرچندآ این رفتارها تحری شده هسدتند یدا در افدراد

به تداوم رفتارهای مجرمانه منجر میشود .از اینروآ یردی از
زمینههایی ده بهمنوان نیاز جرمزا شناخته مدیشدود خطاهدای

مجرم مراهده می شود (برای نلونهآ سیلناوآ 1934؛ تادسلنآ

تفرر جنایی است (تادسلن و هلرارانآ 2011؛ بکومردتاین و

2011؛ والتددرزآ 2003؛ والتددرزآ 2006؛ والتددرز و هلرددارانآ

بک آ 2009؛ والترزآ .)2003

2002؛ نایت و هلرارانآ 2006؛ والترزآ .)1999

3

بر اسا

یافتههای این تحقیق و مرور ادبیدات مدرتبط بدا

در خصوم متغیرهدای جلعیتدی مانندد جنسدیت نتدایج

آنآ رفتار تحت تدثریر الگوهدای شدناختی قدرار دارد و جدرم

پژوهش ها حادی از این است ده بین مدردان و زندان از نظدر

نومی سبک زندگی است ده بر مرانیسم های مقالنیسازی و

نوع خطاهای تفرر جنایی ده آنان را در معرض خطر ارترا

توجیه استوار است و مکت اصکی رفتار ضداجتلامی به شلار

جرم قرار میدهند تفداوت وجدود دارد (بندداآ2009؛ بونتدا و

میآید .مرادر و نهادهای حلایت دننده از آزادی مررو برای

هلرددارانآ 1999؛ هددالتفریترآ 2001؛ ریریددگ و هلرددارانآ
2006؛ بست و هلرارانآ 2009؛ استاتون -تیندالآ  .)2001بدا

اداره دددردن مجرمددان در خددود جامعدده تددالشهددای فراوانددی
داشته اند .طی دو دهه گذشدته ایدن مراددر و نهادهدا تردویق

این ده در این مطالعه بده دلیدل محددودیت در دسترسدی بده

شده اند تا برای شناسایی سطح و نوع دنترل اصال و تربیدت

زندانیان زنآ این متغیر بررسی نرد امدا نقدش سدایر متغیرهدا

با تریه بدر دداهش موامدل خطرآفدرینآ مطالعدات بردلاری

نظیر سنآ رتبه تولدد و سدطح تحصدیالت بدر تفردر جندایی

صورت دهند .اگرچه تثدید بر موامل خطرآفرین ملرن است

معنادار بود .شواهد بده دسدت آمدده حدادی از ایدن بدود دده

برای ملکررد این مرادر و نهادها سودمند باشدآ این واقعیدت

زندانیان ددم سن و سدال و دارای تحصیدالت پداییدن نلدرد

را هم باید در نظدر گدرفت دده مجرمدان نیدازهدای خدمداتی

2. Schultz

1. Adler
3. Blumstein & Beck
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متنومی بر اسا

نیازهای جرمزایی مرتبط با تفردر مجرمانده
1

آن در پاسخ دادن به مبارتهای پرسرنامه سدبک هدای تفردر

دارند (تادسلن و هلرارانآ  .)2011آندریوز و بونتا ()2006

جناییآ محدودیت در اجرای آزادانده و در فضدایی مناسدبآ

نیازهای جرم زایی را هلان نگرش هاآ ارزش ها و یا رفتارهایی
م دیداننددد ددده بددر رفتارهددای ضددداجتلامی مجرماندده تددثریر

مدم دسترسی به زندانیان زن و هل نینآ حذا برخی دادهها
به دلیل پرت بودن .بدرای رمایدت اصدول اخالقدیآ محققدان

میگذارند .فرض بر این است ده تفرر جنایی هلان الگوهای

مقدررات نیدروی

تفرددر تحری د

شددده هسددتند ددده مجرمددان بددرای توجیدده و

متعهد شدند جلع آوری داده هدا بدر اسدا

انتظامی و زندانها انجام بگیرد و اطالمدات گدردآوری شدده

مقالنیسازی املال مجرمانه خود به آنها متوسل مدیشدوند.

بهصورت بینام و محرمانه باقی بلانند.

از ایددنروآ بدده بدداور والتددرز ( )2006بددا شناسددایی خطاهددای

منابع

شناختی و درمجلدوع سدبک هدای تفردر جندایی مجرمدان و

هرگنهددانآ  .آر؛ و اولسددونآ متیددو .ا  .)1332( .مقدمددهای بددر
نظریههای یادگیری .ویرایش شرم .ترجلدة مکدیادبدر سدی .

به دارگیری مداخکه هدای شدناختی مدیتدوان الگوهدای تفردر
مجرمان را در مسیر الگوهای تفردر مناسدب از نظدر اجتلداع
تغییر داد .با توجه به نتایج بده دسدت آمدده مدیتدوان اظهدار
داشت ده تفرر جنایی میتواند بهمنوان متغیری مثرر در تبیین
رفتار جنایی مجرمان باشد و این یافته میتواند به مسدئوالن و
متصدددیان مرادددر قضددایی و انتظددامی دلددک دنددد تددا در
سددببشناسددی رفتارهددای مجرماندده خطاهددای شددناختی و
سبکهای تفرر را نیر بهمنوان یردی از موامدل مهدم در نظدر
بگیرند .از هله مهم تر شناسایی متغیرهای مثرر بر سطح تفرر
جنایی در این مطالعه یعنی سنآ رتبة تولد و تعداد محرومیت
نران میدهد ده در سطح تفرر جنایی با سن رابطده منفدی و
معندادار دارد .درنتیجددهآ پیرددنهاد مدیشددود مرادددر قضددایی و
انتظامی باید در اصال تفرر جنایی و جکوگیری از بروز آنان
بهویژه در سنین پدایین از راهبردهدای آموزشدی و پیردگیرانه
استفاده دنند .درمینحالآ توجه به رتبة تولد ده رابطة منفی با
تفرر جنایی نران داد ایدن اهلیدت را دارد دده فرزنددان اول
بهویژه بیرتر در معرض شدرلگیدری تفردر جندایی هسدتند.
درنتیجهآ هرداری است به خانواده ده در آمدوزش و تربیدت
فرزندان خود با در نظر گرفتن رتبة تولد دقت بیرتری داشدته
باشند .سرانجامآ معناداری و مثبت بودن رابطة تفرر جنایی بدا
تعداد محرومیت ها نران از روند مرمن شددن و اسدتلرار آن
در مجرمان دارد؛ بنابراینآ مرادر اصال و تربیت و زنددانهدا
باید به موضوع تغییر و اصال سدبکهدای تفردرآ خطاهدای
شناختی در مجرمدان از طریدق مداخکده مسدتقیم و آمدوزشآ
اهلیت بیرتری بدهند.
محدودیت های احتلالی ملدد این مطالعه مبدارت بودندد
از واریانس باالی سطح تحصیالت زندانیان و تثریدر احتلدالی

تهران :دوران( .تاریخ چا

ارر به زبان اصکیآ.)2001

شددولترآ د. .آ شددولترآ ا  .ای .)1392(.نظریددههددای شخصددیت.
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