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پژوهشی

ت مبتال به اختالالمردمجرمینهاي ناسازگار اولیه درطرحوارهمقایسه
با سایر مجرمانشخصیت

٭٭٭روشسعيد خوش-٭٭پوردکتر مهران سرداري-٭پاشادکتر مسعود قادي

تهران، ایران،ادیار مرکز تحقیقات پزشکی قانونیمتخصص پزشکی قانونی، است٭
.تادیار،  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج، گروه روانشناسی بالینی، کرج، ایراندکتري تخصصی روانشناسی، اس٭٭
، ایراناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهرانشنآموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمدانش٭٭٭

چكيده

تهران یمارستان دکتر لواسانیدر بيت بستریشخصت مبتال به اختالالمردمجرمینه دریاولناسازگارهايطرحوارهسهین پژوهش جهت مقایامقدمه:
ر مجرمان انجام شده است.یبا سا92-1391

نفر از بین جامعه آماري کل بیماران مبتال به 200باشد. نمونه این پژوهش، میرویداديپسنوعازوتحلیلی-این پژوهش، توصیفی:یروش بررس
گیري به صورت غیر تصادفی و در دسترس بود. گروه ستان دکتر لواسانی تهران بودند. روش نمونهبیماراختالالت شخصیت بستري در بخش روانپزشکی

هاي داخلی، بستري در بخش داخلی عمومی همان بیمارستان بود که سابقه ارتکاب جرم داشتند ولی نفر از بیماران مبتال به بیماري20کنترل شامل 
تأهل، وضعیتوضعیتسن،متغیرو هرگز از داروهاي روانپزشکی استفاده نکرده بودند. این گروه از نظر چهاراند هیچگاه به بیماري روانی مبتال نبوده

باوهاي ناسازگار اولیه یانگ (فرم کوتاه) گردآوريپرسشنامه طرحوارهبه کمکپژوهشاینهايشدند. دادههمتااولگروهباتحصیالتمیزانواشتغال
.شدندتحلیلهمبستههايگروهبرايمستقلtآزمون ازگیريبهره
ن یانگیاز ميبه طور معناداریاختالل روانيماران دارایه و ابعاد طرحواره گروه بیناسازگار اوليهان نمرات طرحوارهیانگین پژوهش میبر اساس اج:ینتا

، ي، فرمانبرداريماریا بیان ینسبت به زيریپذبیآسيهاه در طرحوارهش از همین اختالف بی. اشتر بودیها بن مولفهیاازيتعداددرينمرات افراد عاد
ده شد.یو عملکرد مختل دیو ابعاد طرحواره اجتناب/ طرد و خودگردانی، استحقاق/بزرگ منشیتیکفای/بینقص/شرم و وابستگ

ش افراد به یتواند در گرای/ عملکرد مختل) مید) و (خودگردانژه در دو حوزه (اجتناب / طریه به ویناسازگار اوليهاپررنگ بودن طرحواره:يریگجهینت
مجرمانه نقش داشته باشد.يارتکاب رفتارهايسو

مجرمانهيت، رفتارهایه، ابعاد طرحواره، اختالالت شخصیناسازگار اوليهاطرحواره: يدیواژگان کل

۲۰/۷/۱۳۹۲تاييد مقاله:۱۶/۶/۱۳۹۲وصول مقاله:

(khosh_ravesh@yahoo.com)021-77734123آزاد اسالمی، واحد تهران شمال. دانشگاه:ونويسنده پاسخگ

مقدمه

ده یک پدیگران، به عنوان یرفتار متضاد با د
وجود یل جوامع انسانیتشکين روزهای، از اولیاجتماع

جامعه ير اعضایمتفاوت از ساين رفتارهایداشته است. ا

فر یشود در اکثر مواقع با کیکه به عنوان جرم شناخته م
هرگز ارتکاب جرم در یف پاسخ داده شده ولیا خفید یشد

شه و یهمده است. یبه طور کامل محو نگردياچ جامعهیه
که افراد را به ارتکاب یو عواملموضوع جرم یدر هر زمان

فکر بشر را به خود مشغول داشته است؛دهد یجرم سوق م
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خ بشر تا به یتاريا از ابتدات ریتوان سابقه جرم و جنایم
و شخصیت يات فردیامروز جستجو نمود. شناخت خصوص
يو کرداريهاي رفتارتبهکار، تشخیص به موقع گرایش

ضد اجتماعی در افراد، ارزیابی افراد مظنون به چنین 
ق و عادالنه میزان مسئولیت و ی، سنجش دقیهائگرایش

ن در یرمنش مجیآگاهی مجرم در ارتکاب جرم و نقش ب
ين تالش برایفقدان یا زوال مسئولیت کیفري و همچن

ا کاهش ناسازگاري اجتماعی او و رفع یدرمان مجرم تا رفع 
افته و یو سازمانياحالت خطرناك از تبهکاران حرفه
هاي مهم روانشناسی بهسازي روانی بزهکار و ... از رسالت

جنایی است. علم روانشناسی جنایی با تحقیق درباره
و يشخصیت جنایتکاران و یافتن عوامل بروز بزهکار

شوند، به یعوامل روانی که منجر به ارتکاب جرم م
پردازد و در گیري از وقوع جرم و اصالح مجرمان میپیش

ها و جوامع رسالت مقدسی را بر عهده تأمین سعادت انسان
.)1(دارد

به آن یکه در دوره کنونیاز عوامل مهمیکی
زان جرائم یر آن در میشود و تاثیمبذول میتوجه خاص

ت یو وضعیتیشخصيهایژگیده، ویز به اثبات رسین
از يریشگیباشد. از آنجا که پین میمجرمیو روانیروح

شرو مد نظر قرار یک هدف در هر جامعه پیجرم به عنوان 
، یمختلف روانشناسيهادارد، لذا متخصصان رشته

م و ی، حقوق و تعلیرم شناس، جی، علوم اجتماعیروانپزشک
يجادین معضل و عوامل ایق ایت به دنبال شناخت دقیترب

. در این )2(و مهار آنها هستنديریشگیپيهاو راه
ه یناسازگار اوليهاطرحوارهیتا با بررسپژوهش سعی شد

يماریر بی، به تاثیتین مبتال به اختالالت شخصیدر مجرم
ق بتوان به ین طریاز ابرد تا یآنان در وقوع جرائم پ

یماران روانیجهت کاهش جرائم در بيموثريهاروش
در 2004ک مطالعه که در سال یج یافت. نتایدست 

که به دنبال یماران با اختالل دوقطبیبيکا بر رویآمر
ارتکاب جرم در بازداشت بودند انجام شد که نشان داد 

ر یه سانسبت بیماران با اختالل دوقطبیک در بیحالت مان
دهد.یماران را در معرض ارتکاب جرم قرار میموارد، ب

بررسیروش

پسنوعازوتحلیلی-توصیفیمطالعهاین
از نفر200تعدادشاملي. جامعه آمارباشدیمرویدادي

یتیشخصاختالالتاز یکیدارايکهبود مجرمان مرد
ي، اسکیزوئید، وابسته، نمایشی، پارانویا، اسکیزوتایپی، مرز

وبودند گزینوسواسی، خودشیفته، ضد اجتماعی و دوري
ماران یبمیاناز. این افرادداشتنديفریت کیسابقه محکوم

مارستان دکتر یبیدر بخش روانپزشکيبستریروان
1392تا خرداد ماه 1391ماه يتهران، از دیلواسان

يهامالكهاي انتخاب شده،نمونههمهانتخاب شدند. 
در خصوص یاختالالت روانيو آماریصیختشيراهنما

ت را دارا بودند. گروه یاز انواع اختالل شخصیکیابتال به 
يهايماریماران مبتال به بینفر از ب20کنترل شامل 

مارستان یهمان بیعمومیدر بخش داخلي، بستریداخل
چگاه به یهیبودند که سابقه ارتکاب جرم داشتند ول

ياند و هرگز از داروهادهمبتال نبویروانيماریب
بر ،استفاده نکرده بودند. اعضا گروه شاهدیروانپزشک

ت یاساس متغیرهاي سن، تاهل، سطح تحصیالت و وضع
همتا یتیماران مبتال به اختالالت شخصیباشتغال با گروه 
گیرينمونهروشبهکنندگان شرکتشده بودند. 

گزینشبرايشدند.مطالعهواردتصادفی در دسترسغیر
تعیینوافرادتصادفیانتخابازشاهد، پسگروهافراد

-DSMمورگان و جدولمعیارهاياساسبرنمونهحجم

IV-TRبرايبالینیروانشناسوروانپزشکيمصاحبه، از
سایر اختالالتوتشخیص ابتال به اختالل شخصیترد

گردید. پرسشنامه توسط تک استفادهعمدهروانپزشکی
ل یتکميگروه آزمون و شاهد به صورت انفرادتک افراد 

بهدادنپژوهش، آگاهیدرشرکتبهافرادد. تمایلیگرد
بودنمحرمانهوپژوهشانجامعلتخصوصدرآنها

به شرکت کنندهبودنآزادهمچنینوآنانفردياطالعات
انجامدرشدهرعایتمهمنکاتازکار،يادامهازانصراف

ارتباط بین یمطالعه حاضر به دنبال بررسبود.مطالعهاین
از یجرائم نوع خاصناسازگار اولیه و يهاانواع طرحواره

ن پژوهش مورد یکه در ایهائطرحوارهاست.مجرمان
قرار گرفتند عبارت بودند از:یابیارز
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285و همکاراندکتر مسعود قادي پاشا
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ت ینان از حمای: ترس و عدم اطم1یثباتیرهاشدگی/ ب.1
ان.یمستمر اطرافیبانیو پشت

گران ینکه از دی: انتظار ا2ي/ سوءاستفادهاعتمادبی.2
از یا ناشیيب عمدید، شامل آسیصدمه خواهد د

.يانگارسهل
يلش برای: فرد باور دارد که تما3یمحرومیت عاطف.3

گران برآورده یتوسط دیت عاطفیاز حمایعیمقدار طب
-1ت شامل: یشود. سه شکل عمده محرومینم

-3یهمدلت ازیمحروم- 2ت از پروراندن یمحروم
ت از حفاظت.یمحروم

ب ید در مورد داشتن معای: احساس شد4نقص/شرم.4
( یمهم و قابل توجه و احساس شرم در مسائل خصوص

ا مسائل یرقابل قبول) و یغیالت جنسیمثل تما
).یکیزی( مثل ظاهر نامطلوب فیعموم

ه ینکه از بقی: احساس ا5انزواي اجتماعی/ بیگانگی.5
ا جامعه).یاز گروه یا بخشیجهان جدا شده (و 

نکه بدون کمک قابل ی: اعتقاد به ا6کفایتیوابستگی/ بی.6
ا ید یف جدیگران قادر به انجام وظایتوجه د

ست.یمناسب نيریگمیتصم
-: ترس اغراق7ا بیماريیدر برابر حادثه يپذیرآسیب.7

مسائل - 1الوقوع. بیز از بروز فاجعه قریآم
-2ره) یدز و غیا، ابتال به یسالمت(مانند حمله قلب

( یحوادث خارج-3) یوانگی(مانند دیمسائل عاطف
ره).یمانند سقوط آسانسور، زلزله و غ

، دست و پا ی: احساس پوچ8یافتگی/توسعه نيگرفتار.8
.یناکافيت فردیجهت، هویزدن ب

ا به ناچار با ینکه شکست خورده ی: اعتقاد به ا9شکست.9
مواجه خواهد شد.یشکست سخت

1 Abandonment /  Instability (AB)
2 Mistrust / Abuse (MA)
3 Emotional Deprivation (ED)
4 Defectiveness / Shame (DS)
5 Social Isolation / Alienation (SI)
6 Dependence / Incompetence (DI)
7 Vulnerability To Harm Or Illness (VH)
8 Enmeshment /  Undeveloped Self (EM)

نانه به یر واقع بی: اعتقاد غ10یگ منشاستحقاق/ بزر.10
دارد.ين برتریرینکه نسبت به سایا
: مشکل 11/خودانضباطی نامناسبیخویشتنداري ناکاف.11

به یابیهنگام عدم دستيدیر در تحمل نا امیفراگ
ها.زهیش از حد احساسات و انگیا مهار بیاهداف و 

افراطیواگذاريبهنسبتاجباراحساس: 12اطاعت.12
سرکوب - 2از یسرکوب ن-1گران. یبه دکنترل خود

احساسات.
دردیگراننیازهايارضايبرافراطیتمرکز: 13ایثار.13

روزمره.زندگی
ش از ید بی: تاک14ت شناخته شدنی/ به رسمیدجوئییتا.14

گران.ین و توجه دید، تحسیحد در به دست آوردن تائ
منفیهايبرجنبهعمیق: تمرکز15ینی/ بدبیگرائیمنف.15

د، مرگ، تضاد، احساس گناه، خشم، زندگی( در
ره).یانت، اشتباهات و غیخ

احساساترفتار،دریافراطبازداري: 16بازداري هیجانی.16
مهار -2مهار خشم - 1خودانگیخته. ارتباطاتو

ازها یان احساسات و نیمشکل در ب- 3مثبت يهازهیانگ
به یتوجهیت و بیش از حد بر عقالنید بیتاک-4

احساسات.
ت یر و رعاییم به عدم تغی: تصم17هاي سرسختانهمعیار.17

گران یتوسط خود و دیو کمال گرائياستاندارد رفتار
ر قابل تحمل (احکام یدر صورت وجود فشار غیحت

).ی، قانونی، مذهبی، فرهنگیاخالق
يد براینکه افراد بای: اعتقاد به ا18یهیخودتنب.18

ا انتظارات و یشوند و یکه مرتکب میاشتباهات

9 Failure To Achieve (FA)
10 Entitlement / Grandiosity (ET)
11 Insufficient Self-Control / Self-Discipline (IS)
12 Subjugation (SB)
13 Self-Sacrifice (SS)
14 Approval-Seeking / Recognition-Seeking (AS)
15 Negativity / Pessimism (NP)
16 Emotional Inhibition (EI)
17 Unrelenting Standards / Hyper criticalness (US)
18 Self-Punitiveness (PU)
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کنند حتماً مجازات یرا که برآورده نمینداردهائاستا
شوند.

ابزارهایی که در این پژوهش استفاده شده است عبارتند از:

لون:یميچند محورینیآزمون بال

منحصر به يهانامه از جمله آزمونن پرسشیا
ت و یشخصيهااست که در آن بر اختالليفرد

د یراه هستند، تأکها همن اختاللیکه اغلب با اییهانشانه
ن شد یتدو1977ن آزمون در سال یایشود. نسخه اصلیم

لون یم(د نظر شده است یو از آن زمان تا کنون دو بار تجد
ز یران نی). در ا1994در سال 3لونیو م1987در سال 2

یابیرا در اصفهان هنجارلونیآزمون منسخه سومیفیشر
ت آوردن به دسين پژوهش برای. در ا)3(کرده است 

ییاز روش بازآزماMCMIيهااسیمقییایب پایضر
ن اجرا و ینمرات خام اولیاستفاده شده است که همبستگ

(اختالل %98) تا یانی% (اختالل هذ82در دامنه ییبازآزما
ن ین در اید) گزارش شده است. همچنیزوئیت اسکیشخص

یدرونیق روش همسانیآزمون از طرییایمطالعه، پا
ها در دامنه اسیمقيب آلفایده است و ضرمحاسبه ش

%(اختالل استرس پس از 97به الکل) تا ی%(وابستگ85
سانحه) به دست آمده است.

هاي ناسازگار اولیه فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره
یانگ:

ه(فرم یناسازگار اوليهانامه طرحوارهپرسش
آیتمی که توسط یانگ براي 75ک پرسشنامه یکوتاه) 
هجده طرحواره ناسازگار اولیه ساخته شد. فرم ارزیابی

و همکاران يواندارین پرسشنامه توسط حسن دیایرانیا
و یصدوق. )4(ه استازده عامل به دست آمدیيبرا

نسخه کوتاه پرسشنامه یل عاملیتحلیهمکاران به بررس
يهاافتهی. )5(پرداختندیرانیاینیر بالیانگ در نمونه غی
نامه فرم کوتاه پرسشیسنجروانيهایژگین پژوهش ویا

د ییرا تاین فرهنگیبییو رواییایانگ در پایطرحواره 
له یبه وسYSQ-SFن بررسی اعتبار مقیاس یدر اکرد.
- 90اس ها در دامنه یهمه خرده مقيکرونباخ برايآلفا
به دست آمد.62

:روش تجزیه و تحلیل اطالعات
وارد یرمانبر آن بود مجین پژوهش سعیدر ا

تا با ا نزاع داشته باشندیسرقت مطالعه شوند که سابقه 
ن افراد بتوان یک از ایهر يفریتفاوت در سوابق کیبررس

ر فعال یدر خصوص تاثيق و قابل استنادیج دقیبه نتا
زان ارتکاب جرائم یه در میناسازگار اوليهابودن طرحواره

ران حداقل مایبیافت. در عمل تمامیسرقت و نزاع دست 
يبندمیقرار گرفته بودند و در تقسیکبار تحت دارودرمانی

ت یبود که سابقه محکومیافراد، گروه اول شامل مجرمان
ا نزاع را داشتند و به یدر خصوص جرائم سرقت یقضائ

ت مبتال بودند و گروه شاهد فقط یاختالل شخصيماریب
که نیالذکر داشتند بدون ادر جرائم فوقيفریسابقه ک

ياعمدهیا اختالل روانپزشکیت یمبتال به اختالل شخص
باشند.

ق از جداول ین پژوهش براي بررسی سواالت تحقیدر ا
SPSS-18افزار ها با نرمفراوانی استفاده شده است و داده

ل قرار گرفت.یه و تحلیمورد تجز

ج:ینتا

شناختی مجرمان داراي اختالل اطالعات جمعیت
نمایش داده 1در جدول شماره رلشخصیت و گروه کنت

بیمار مبتال به اختالل 200شده است. در این پژوهش 
شخصیت مورد بررسی قرار گرفتند که همگی مرد بودند و 
دسترسی کافی به زنان براي شرکت در مطالعه وجود 

بیمار شرکت کننده در پژوهش 200نداشت. از مجموع 
اراي مدرك % د5/36% تحصیالت زیر دیپلم داشتند و 53

% داراي تحصیالت 21تحصیلی دیپلم بودند و مابقی شامل 
د، بیماران دانشگاهی بودند. از لحاظ وضعیت تاهل و تجرّ

بندي شدند و افرادي که سابقه ازدواج به دو گروه تقسیم
رسمی داشتند و در زمان پژوهش به تنهائی زندگی 

ران (بیماکردند نیز در گروه متاهلین جاي داده شدندمی
% و افراد 67همسر فوت کرده و متارکه کرده). افراد مجرد 

دادند که رابطه کنندگان را تشکیل می% شرکت33متاهل 
ها در وضعیت تاهل یافت نشد. در معناداري بین گروه
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بررسی وضعیت اشتغال، بیماران در چهار گروه مشاغل 
ر آزاد، مشاغل دولتی، بیکاران و سایر موارد (دانشجو، از کا

بندي شدند. با توجه به پراکندگی افتاده، سرباز) تقسیم
ها در وضعیت اشتغال، جهت آنالیز آماري از تست گروه

Mann-whitney.تعداد افراد بیکار در استفاده شد
میان مبتالیان به اختالل شخصیت بیشتر از شاغلین بوده 

).P=0.028است و این تفاوت معنادار بود (

ت و گروه کنترلیاختالل شخصيمجرمان دارایشناختتیت جمعاطالعا-1جدول 

تیوضعرییمتغ
تیفاقد اختالل شخصتیاختالل شخصيدارا

P درصدیفراواندرصدیفراوان

حص
ت

ی
الت

10653945پلمیر دیز
835/0 735/36735پلمید

215/10420یدانشگاه

غال
اشت

3417525آزاد

942/0
84315یتدول

11658840کاریب
4221420ریسا

هل
134671260مجردتا

451/0
6633840متاهل
 سن

رده
ی

25-155628525

826/0
35-269246840
45-36415/20420
55-4695/4210
65-562115

ايهطرحوارهمستقلتیآزموننتایجيخالصه
مجرمان مبتال به اختالل شخصیت و دراولیهناسازگار

نمایش داده شده است. 2سایر مجرمان در جدول شماره 
تحلیل میانگین نمرات مجرمین مبتال به اختالل پس از 

شخصیت و سایر مجرمان، تفاوت معناداري میان دو گروه 
هاي ناسازگار اولیه یافت شد، از لحاظ دارا بودن طرحواره

ین صورت که مبتالیان به اختالل شخصیت از به ا

. (P<0.001)هاي ناسازگار بیشتري برخوردارندطرحواره
در حوزه گوش به زنگی بیش از حد و بازداري که شامل 

گرائی/بدبینی، بازداري هیجانی، هاي منفیطرحواره
شود، رابطه معیارهاي سرسختانه و خودتنبیهی می

ال به اختالل شخصیت با معناداري میان گروه مجرمان مبت
.(P>0.001)سایر مجرمان یافت نشد
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ر مجرمانیت و سایمجرمان مبتال به اختالل شخصدراولیهناسازگارهايطرحوارهمستقلتیآزموننتایجيخالصه-2جدول 

Pاستانداردانحرافمیانگینگروه مجرماناولیهناسازگارهايطرحواره

ثباتیبی-رهاشدگی
1227/1780614/4الل شخصیتاخت

001/0**
5002/1310261/5فاقد اختالل

بیگانگی-اجتماعیانزواي
8893/1553293/4اختالل شخصیت

001/0**
2734/1299878/4فاقد اختالل

بدبین-گرامنفی
2723/1756113/4اختالل شخصیت

034/0*
1912/1532871/5فاقد اختالل

یبازداري هیجان
1355/1751324/4اختالل شخصیت

028/0*
2234/1623100/5فاقد اختالل

کفایتیبی-وابستگی
3489/1660024/4اختالل شخصیت

001/0**
4401/1234901/5فاقد اختالل

به رسمیت شناختن-تائیدجوئی
1334/1638961/4اختالل شخصیت

001/0**
3998/1240919/5فاقد اختالل

رومیت عاطفیمح
5418/1768771/4اختالل شخصیت

001/0**
1018/1377351/4فاقد اختالل

آسیب نسبت به حادثه یا بیماري
3056/1762314/4اختالل شخصیت

001/0**

1139/1223082/5فاقد اختالل

نیافتگیتوسعه- گرفتاري
5226/1758554/4اختالل شخصیت

001/0**
6117/1219288/4فاقد اختالل

اطاعت
4591/1777434/3اختالل شخصیت

001/0**
5114/1272388/4فاقد اختالل

سرسختانهمعیارهاي
6221/1830225/5اختالل شخصیت

059/0
7822/1788128/4فاقد اختالل

تنبیهیخود
2703/1755980/4اختالل شخصیت

029/0*
1889/1532688/5فاقد اختالل

شرم/صنق
5000/1863311/4اختالل شخصیت

011/0**
8980/1677509/4فاقد اختالل

سوءاستفاده/ اعتماديبی
7659/1611201/4اختالل شخصیت

001/0**
2033/1389012/4فاقد اختالل

شکست
1299/1651923/4اختالل شخصیت

001/0**
7921/1175210/4فاقد اختالل

ایثار
7611/1831125/5شخصیتاختالل

064/0
6525/1789228/4فاقد اختالل

منشیبزرگ- استحقاق
5500/1869011/4اختالل شخصیت

011/0**
8922/1678291/4فاقد اختالل

ناکافیخویشتنداري
7891/1717899/4اختالل شخصیت

001/0**
2989/1475009/4فاقد اختالل
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بحث:
ر یدر بروز جرم انکارناپذیروانيهايمارینقش ب

از یکیت ینکه اختالل شخصیاست. با توجه به ا
باشد، یمیروانيهايماریبیاصليهارمجموعهیز

انواع گوناگون دربارهنیمحققتوسط يمتعددهاي بررسی
ن اختالالت با نوع یمیان اارتباطهاي شخصیت واختالل

ن پژوهش یااست. شدهانجامانیمبتاليو رفتارهایزندگ
ن یه در مجرمیناسازگار اوليهاسه طرحوارهیبه منظور مقا

ر یت مبتال بودند با سایسرقت و نزاع که به اختالل شخص
ها نشان دادند، افتهید. همانگونه که یمجرمان انجام گرد

با هم يها تفاوت معنادارگروهیشناختتیجمعيهایژگیو
ن مبتال به اختالل یمن نمرات مجریانگیل مینداشتند. تحل

ير مجرمان نشان داد که تفاوت معناداریت با سایشخص
ناسازگار يهاان دو گروه از لحاظ دارا بودن طرحوارهیم

ان به اختالل ین صورت که مبتالیه وجود دارد، به ایاول
برخوردارند. يشتریناسازگار بيهات از طرحوارهیشخص

ان در خصوص انگ و همکاریق با آنچه ین تحقیج اینتا
داردیابراز داشتند همخوانیدرماندگاه طرحوارهیدیمبان

توان گفت که از آنجا که یافته مین ین ایی. در تب)6(
یشناختيادهایه به عنوان بنیناسازگار اوليهاطرحواره

يریگها و شکلدهیادراك پديناکارآمد بر نحو
يهابیتواند آسیفرد موثر بوده و ميهابنهروان
د آورد، لذا ارتکاب جرم به یپدیو اجتماعیشناختروان

ن یايهیاست که بر پایاساسيهابیاز آسیکیعنوان 
.)7(ابدییناکارآمد شکل گرفته و سازمان ميادهایبن

ه در یناسازگار اوليهاز نقش طرحوارهینيگریق دیمحق
ن مشکالت یک و دو، همچنیجاد اختالالت محور یا

، طالق، اختالالت یر اختالالت افسردگینظیشناختمنش
اند که با کردهیرا بررسیو ضداجتماعيت مرزیشخص

این جهیدر نت.)9، 8(ن پژوهش همسو بودیج اینتا
هاي شخصیت ضداجتماعی اختاللها، رابطه میانبررسی

بیشتر مورد % با جرم19زان ی% و مرزي به م18زان یبه م
انگران معتقدند در زمان فعال درمتأکید قرار گرفته است. 

تواند با یمیناسازگار، فنون فراشناختيهاشدن طرحواره

گیرد با بحث و استدالل یآنها مقابله کند و فرد یاد م
از تحریف وخود مقابله کردهیبا حاالت هیجانیشناخت

کند. از يها جلوگیراطالعات محیط توسط طرحواره
ق و مستحکم فرد یعمياها باورهطرحواره"انگ یدگاه ید

- ساليهاحاصل آموزهرامون و یپدر مورد خود و جهان 
انگ آن دسته از طرحوارهیند.هستین زندگینخستيها

یمشکالت روانشناختيریگها را که منجر به شکل
نامد و معتقد یه میناسازگار اوليهاطرحوارهراشوندیم

خاطرات، تداوم بخش از یهائها، به الگواست طرحواره
شود که یها، حواس و ادراکات اطالق مجانات، شناختیه

. آنها موضوعات ثابت و دراز )7(کنندیت میرفتارها را هدا
ند و به یآیبوجود میهستند که در دوران کودکیمدت

.ناکارآمدنديادیابند و تا حد زییراه میبزرگسالیزندگ
هايمحركبارویاروییدرهاطرحواره19نیبه نظر جاکو

آمدهدستبهاطالعاتخود،پیشینساختارپایهبرجدید
ج حاصل از ینتا.)10(کنندمیارزیابیورمزگردانیرا

ت یاختالل شخصین فراوانیشتریپژوهش نشان داد که ب
با یت ضداجتماعیدر مجرمان سرقت و نزاع، اختالل شخص

ن ی% دوم55با يت مرزیباشد و اختالل شخصی% م5/72
ج به یباشد. نتایع در مجرمان سرقت و نزاع میتالل شااخ

ر یبا سايمعنادارین پژوهش همبستگیدست آمده از ا
و 20یگوناتیها نشان ندادند. به عنوان مثال رپژوهش

ن به عنف یمتجاوزيکه بر رویق مشابهیهمکاران در تحق
دند که یجه رسین نتیاند به ال انجام دادهین در برزیو قاتل

یت ضد اجتماعین دچار اختالل شخصیز قاتل% ا96
.)11(هستند

و همکاران که همسو با 21طبق مطالعات واترلو
سهیمقادرمعتادنشان داده شد که افراد،ن پژوهش بودیا
هايطرحوارهویروانهايبیآسمعتادریغتیجمعبا

که توسط يا. در مطالعه)12(دارندشتريیبناسازگار
ان معتادان شهر زاهدان انجام یدر میو بخشانیسیاو

ناسازگار افراد وابسته به مواد مخدر در يهاشده، طرحواره

19 - Jacquin
20 - Rigonatti
21 - Waterloo
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، عملکرد مختل و گوش به ی، خودگردانیدگیبريهاحوزه
. در حوزه گوش به )13(داشته استينمره باالتریزنگ
يهاکه شامل طرحوارهيش از حد و بازداریبیزنگ
سرسختانه يارهای، معیجانیهي، بازدارینی/بدبیگرائیمنف

ان گروه مجرمان یميشود، رابطه معناداریمیهیو خودتنب
افت نشد که یر مجرمان یت با سایمبتال به اختالل شخص

نداشتیخوانل همیو لوبستایسیقات اویجه با تحقین نتیا
ن پژوهش نشان داد که مجرمان مبتال به یا. )14، 13(

و طرد قرار یدگیبريزهت معموالً در حویاختالل شخص
ر از ین حوزه به غیايهارند و تمام طرحوارهیگیم

تیمحروميهاباشد که شامل طرحوارهینقص/شرم فعال م
سوءاستفاده، / اعتمادي، بییثباتیب، رهاشدگی/یعاطف

يهاافتهیج با ین تایبیگانگی است. ا/ اجتماعیانزواي
که یجینتابهوجهتبادارد.یخوانو همکاران هم22برومت

د به دست یگردذکرکهیقاتیتحقریساوقیتحقنیااز
ویروانريیپذبیآسکهنموداستداللتوانیمآمده

ن یدر مجرمدیپارانوئواضطراب،یافسردگرینظیاختالالت
است. عاديتیجمعازباالتریتیمبتال به اختالالت شخص

ياهت در حوزهیمجرمان مبتال به اختالل شخص
يهاز که شامل طرحوارهیو عملکرد مختل نیخودگردان

ایحادثهبهنسبتيریپذبی، آسیتیکفای/بیوابستگ
يشتنداری، شکست و خویافتگینتوسعه- گرفتاري، يماریب

کسب کردند و ارتکاب یز نمرات باالئیشود نیمیناکاف
داشت. يها رابطه معنادارن طرحوارهیجرم با فعال بودن ا

. هر)15(داردیخوانانگ همیو 23ج بالیها با نتاافتهین یا
باجرمرابطهدركوقیتحقنیاازحاصلجینتاچند

درتواندیمآنهايکنندهینیبشیپوهاطرحواره
یدرمانراهبردهايدن بهیو رسيبزهکارازريیشگیپ

نیادرکهییهاتیبه محدودتوجهبااماباشد،دیمفاریبس
وکتبمنابع،بودنمحدودجملهازداشتودوجقیتحق
همکاريعدمونهیزمنیادرگرفتهصورتقاتیتحق

ابهاماترفعجهتشودیمشنهادیپها،یآزمودنازتعدادي
درشتريیبقاتیتحقمخدوش کننده،رهايیمتغردو

ر یاند و ساشدهدرمانت کهیاختالل شخصين دارایمجرم
ردیدارند صورت گرایوانپزشکرعالئمحداقلن کهیمجرم

22 - Brumett
23 - Ball

ریغتیجمعباوگرددیبررسزینآنهاهايطرحوارهو
شنهاد یق پیر محقین به سایگردد. همچنسهیمقامجرم

را در کاهش ياطرحوارهیدرمانر روانیشود تا تاثیم
یت را بررسیماران مبتال به انواع اختالل شخصیجرائم ب

ند.ینما

گیري:نتیجه
فعال بودن هش مشخص شد که ن پژویدر ا

ر را در بروز رفتار ین تاثیشتری% ب71طرحواره استحقاق با 
سرسختانه يارهایطرحواره معفعال بودن مجرمانه دارد و 

به يهایگاه دوم قرار داشت. طبق بررسی% در جا63با 
ن پژوهش مشخص شد که اختالل یعمل آمده در ا

را در رین تاثیشتری% ب5/72با یت ضداجتماعیشخص
يت مرزیباشد و اختالل شخصیجرائم سرقت و نزاع دارا م

گاه دوم قرار دارد.ی% در جا55با 

ر و تشکر:یتقد
معاونت درمان يت و همکارین پژوهش با حمایا

استان تهران و دانشگاه آزاد ین اجتماعیسازمان تام
له ینوسیبدده است و یواحد تهران شمال انجام گردیاسالم

ماران یبيهاو خانوادهیپرسنل و کادر درمانياز همکار
یمارستان دکتر لواسانیبیدر بخش روانپزشکيبستر

شود.یمیمانه تشکر و قدردانیتهران صم
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Comparison of the Preliminary Discordant Schema in
Psychopath Men Offenders with Personality Disorder
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Abstract

Background and Aims: This research was done to compare preliminary discordant schema in
psychopath men offenders with personality disorder and other offenders hospitalized in Dr Lavasani
hospital   in 2012_2013

Material and Methods: The type of this research was descriptive-analytic .The sample of this
research were two hundred (200) sudjects from the population of all patient with personality disorder
hospitalized in psychiatry ward in Dr Lavasani hospital in Tehran. The sampling method was non
randomly available.

control group is 20 patient with internal diseases hospitalized in general ward of that hospital which
they don’t had the background of committing crime and they had no history of psychosis disease and
they never use psychiatric drugs.

The group from four variables: Age ,marital status , occupation status and the educational status are
the same.

Data’s of this research were collected with questionnaire of preliminary discordant schema Yung form
(short form) analyzed with the usage of independent (T) test for correlated group according to this
research

Results: the average of number in some component are more high ,This discrepancy is more high in
vulnerability to harm or illness ,subordination, defectiveness, shame and dependency in competence,
entitlement, grandiosity and elusion schema dimensions rejection and ejectment and impaired anatomy
is performed

Conclusion: Highlighting this preliminary discordant schema especially in two circuits «ejectment,
elusion rejection» and «impaired anatomy» can play an important role in committing crime in people

Key words: Preliminary Discordant Schema, Schema Dimensions, Personality Disorders, Guilty
Behavior
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