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 (ماهشهر

 
 ،دکتر مهدی عتیق5سعید عبادوش
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 :چکیده

انجام ( 3131ماهشهر ،)این تحقیق با هدف مطالعه ویژگی های شخصیتی بزهکاران با استفاده از نظریه ایزنک: هدف

جامعه آماری در این پژوهش شامل  .انجام شده است  مقایسه ای -پژوهش به صورت توصیفی علی: روش. شده است

در دسترس با روش نمونه گیری نفر  234که ،تندهساز جوانان بزهکار و غیر بزهکار سطح شهرستان ماهشهر نفر  024

 :یافته ها. استفاده شد (EPQ-R) کپرسشنامه شخصیتی آیزنجهت سنجش متغییر های تحقیق از . انتخاب شده اند

باالتر بودن میانگین بزهکار در برون گرایی و نشان دهنده نتایج کلی این پژوهش در هر دو گروه بزهکار وغیر بزهکار  

نشان دهنده باال بودن میانگین  ، در مقیاس روان پریش گرایین غیر بزهکاران در درون گرایی می باشد؛ پایین بود

روان نژند گرایی نشان از میانگین باالتر . بزهکاران در مقیاس روان پریش گرایی نسبت به غیر بزهکار می باشد

ز اختالف و باال بودن میانگین بزهکاران نسبت بزهکاران نسبت به غیر بزهکار می باشد، در مقیاس جرم جویی نشان ا

نشان دهنده کمتر بودن میانگین غیر بزهکاران نسبت به بزهکاران  اعتیاد سبه غیر بزهکار می باشد و در پایان در مقیا

شان به طور کلی در مقیاس درونگرایی و برونگرایی ، غیر بزهکاران درونگرا و بزهکارن برونگرا می باشند که ن .می باشد

روان و  روان نژند گرایی،جرم جویی،اعتیاد،  روانپریشیدهنده برونگرا بودن افراد بزهکار می باشد و در سایر مقیاس ها 

مؤلفه  دربا توجه به نتایج به دست آمده  .بزهکاران نمره باالتری نسبت به غیر بزهکاران کسب کردند پریش گرایی

بین ( اعتیادو  جرم جویی،  روان نژند گرایی،  روان پریش گرایی، برونگرایی و درونگرایی )های ویژگی های شخصیتی

به عبارت دیگر، بزهکاران و غیر بزهکاران از ویژگی های  .داری وجود دارداتفاوت معندو گروه بزهکار و غیر بزهکار 

بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معناداری بین ویژگی های شخصیتی افراد : نتیجه گیری  .شخصیتی متفاوتی برخوردارند

 (.تأیید شد)وجود دارد

 ماهشهر ، ایزنک بزهکار، ویژگی های شخصیتی، بزهکار،غیر: کلید واژگان
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 :مقدمه

های بنیادی آن جامعه هستند  و بقایای هر جامعه و وضع آن بیش از هر چیز بر  نیروی انسانی هر جامعه سرمایه

، نشان از (حال و آینده)است و میزان عالقه ی مسئوالن امور هر کشور را نسبت به جامعه نیروی انسانی آن پایدار 

و تالش به بهره مند ساختن آنها از یک زندگی سالم و مطلوب ( جوانان)میزان توجه و پرداخت آنها به نیروی انسانی 

جامعه ای از بزهکار خالی نیست و  تقریباً می توان گفت که هیچ(. 3130شعاری نژاد، )به راحتی می توان دریافت 

در نتیجه اجتماع برای مشخص کردن آنهااسم و عبارتی  را .تعداد آنها و نوع بزهکاری در جوامع مختلف متفاوت است

آنچه این نوجوانان در ارتکاب آن با یکدیگر شباهت . درآمده است« داغ ننگ»برایشان رقم زده و کم کم به صورت 

نن و قوانین و مقرراتی است که دنیای بزرگساالن آنها را معیار پذیرفته و به آنها عمل می کنند دارند در سرپیچی از س

سال  31بزهکاری پدیده ای اجتماعی جهانی است که معموالً برای جرائم نوجوانان زیر (.3332،  3کواراس، ویلیام سی)

اجتماعی خود با انواع متفاوت آن روبرو  گر چه جوامع گوناگون بر حسب وضعیت اقتصادی و. به کار برده می شود

در همه جوامع انسانی اصطالح بزهکاری در مورد افرادی به کار برده می شود که اعمال خالف قانون یا . هستند

که احکام در جامعه های گوناگون متفاوت است؛ فرد متخلف در  با توجه به این. مذهبی در آن جامعه انجام می دهند

در کشورها بزهکاری به (. 321: 3131، ستوده)ای دیگر از تخلف مبری باشدت در جامعه یک جامعه ممکن اس

و تعزیرات را در  هایی از قبیل قصاص، دیات، حدود مجموعه کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب، مجازات

در صفحه حوادث با انواع بزهکاری هر روز در کنار ما جرایم متعددی به وقوع می پیوندد و با ورق روزنامه ها . پی دارد

کانون : وقتی از خیابان عبور می کنیم سازمانهایی نظیر... چاقو کشی، شرب و جرح ، دزدی ، تجاوز و: آشنا می شویم

ولی تا . گونه افراد به وجود آمده اند هایی را می بینیم که برای مجازات این اصالح و تربیت ، نیروی انتظامی و دادگاه

کرده ایم چه عواملی در بوجود آمدن بزهکاری مؤثر است؟ پیچیدگی عوامل مؤثر در پدیده بزهکاری سبب حاال فکر 

روان شناسان و روان پزشکان از دیدگاه روان . شده است که هر گروه از محققان آن را از دیدگاهی خاص بررسی کنند

زیست شناسان از نظر عوامل زیستی و شناختی،حقوق دانان از دیدگاه جرم شناسی و مسائل کیفری ،پزشکان و 

 (. 3133انتشار اولین گزارش راجع به دادگاهی ویژه نوجوان، )باألخره جامعه شناسان از دید آسیب شناسی اجتماعی 

 :بیان مسئله

شخصیّت خود موضوعی است پیچیده و دارای ابعاد و جنبه های  شخصیت حوزه بسیار گسترده ای است، زیرا 

های فراوانی به عمل آمده که برخی از آنها غیر عملی،  برای شناخت شخصیّت انسان، از دیرباز کوشش. گوناگونی است

 آن تأثیر که گذارد می ثیرأت فرد شخصیت برروی گوناگونی عوامل.بعضی خرافاتی، و معدودی دیگر علمی و معتبر است

 به منحصر عامل تنها شخصیت اما...و ها ریبیما، شغل،تربیت،مسکن:مانند دباش می دیگری نیز عوامل تابع برهم ها

 در هم کامالً نرمال های انسان بسا چه.شود می تلقی ساز زمینه و بسته تنها و باشد نمی جرم ارتکاب با در رابطه فرد

 خود بندی طبقه در بقراط .بزنند ارتکاب جرم به دست کند می سنگینی ها آن بر بیرونی عوامل و محیط که شرایطی

 معموالً بدنش پوست و اندام باریک مزاج آتشی یا مزاج ییصفرا. داند می جنایی عمل مستعد را مزاجان صفراوی

 و کم خوابش دارد؛ مقطع حرکاتی و تند تنفسی است؛ زرد صفرای ً هغلب هنتیج در که خشک و گرم و رنگ زیتونی

 پنداشتند می چنین و است قدم ثابت و حسود جو، برتری طلب، جاه زودخشم، تندخو،  از نظر اخالق ؛است پرکابوس

 (.3114،جزایری،)دارد را  جنایت ارتکاب آمادگی دیگران از بیش مزاج آتشی که

                                                        
1  : Qovaras and Vilyam 
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 از یکی. است شده ارائه معاصر دوران در ویژه به تاریخ طول در مجرمان شخصیت درخصوص مختلفی های نظریه

 افراد تمامی و ندارد تفاوتی دیگران با مجرمان ماهیت دارد عقیده وی. است پنیاتل ژان هنظری معاصر، دوران نظریات

 تفاوتی بی و پرخاشگری ثباتی، بی خودمحوری، هجنب چهار دارای که هستند مجرمانه شخصیت مرکزی ههست دارای

 عدم مجازات، اعمال بودن قطعی به نسبت توجهی بی مالمت، و سرزنش برابر در تفاوتی بی مجرمان، در کهمی باشند 

یکی از مهمترین حوزه های مطالعاتی (.3،2434لنگ) دید توان می را جرم ارتکاب زشتی و قربانی رنج و درد به توجه

همزمان با پیشرفت هایی که بشر در علوم .می باشد "بزه"در حوزه علم، مطالعه در زمینه انحرافات اجتماعی جرم 

یر در سبک یجوامع به ویژه توسعه صنعتی شدن ،تغمختلف به دست آورده و نیز با توجه به تغییرات و دگرگونی عظیم 

های زندگی ،تحول در ساخت نهادهای اجتماعی و وظایف و کارکرد های این نهاد ها ، همگی باعث شدند که مشکالت 

در زمینه انحرافات اجتماعی به (.1389،کالته جاری )یا نماید هاجتماعی بروز و زمینه را برای انجام تحقیقات مختلف م

زیستی ،روان شناختی و :خصوص در زمینه جرم ،دیدگاه ها و نظریه های زیادی مطرح شده است که عبارتند از 

منشأهای انحرافی در افراد و دیگر موضوعات پیرامون اساس رفتار انحرافی را مورد تئوری های زیستی  .جامعه شناختی

 2نظریه پردازان این حوزه معتقدند که عامل رفتار انحرافی جنبه زیستی می باشد،سزار لمبروزو.مطالعه قرار می دهد

انسانی ،انحرافات را  معتقد بود که براساس مشاهدات ویژگی های بدن انسان می توان در مراحل زودتر توسعه

در شکل خیلی بهتر و امروزی تر تحقیقات در ارتباط با سنخ زیستی انسان با انحرافات و ارتکاب به جرم  .تشخیص داد

و موجبات رفتارهای ضد اجتماعی یا ( xxyسندرم )اضافی هستند Yمی توان به موارد افرادی که دارای یک کرموزوم 

در نظریه روان شناسان این مسئله به چشم می خورد که  .ین افراد می باشد،اشاره کردبه عبارتی میزان شیوع جرم در ا

که معتقد بود رفتار انحرافی یا به عبارتی میزان شیوع جرم در افرادی اتفاق می افتد پرداخت توان به نظریه فروید  می

 (.3133علیقلی زاده،)عدم توازن برقرار باشد  "فرامن"و"من"که بین نهاد 

ی است که در چند دهه اخیر مورد نظر بوده یدر بزهکاران یکی از راهبردها سی موج نگاری الکتریکیبرر

یکی وجود امواح :به دو صورت مشاهده شده است نابهنجاری های الگوی فعالیت الکتریکی مغز در این افراد .است

دومین  .آهسته مغزی است که نشانگر امواج مغزی آنها شبیه امواج مغزی کودکان و بیانگر رشد نایافتگی مغزی است

وجود این خیزک ها با رفتار پرخاشگری و زود انگیخته .نابهنجاری ،وجود خیزک هایی در امواج مغزی بزهکاران است

شوند ،این خیزک ها مشهود بوده و این د به نحوی که در اغلب افرادی که مرتکب اعمال پرخاشگرانه میارتباط دار

توجه به این یافته ها این احتمال را (.3313روزنهن و سلیگمن،)افراد درباره اعمال خود اظهار گناه یا نگرانی نمی کنند 

مطلوبی برخوردار نیست ،بنابراین انتظار می رود با تحول  مطرح می سازد که قشر مغز در افراد بزهکار از رشد یافتگی

نسبی در افراد اگر چه نتایج برخی پژوهش ها از بهبود  .ای ضد اجتماعی آنان کاهش یابدیافتگی قشر مغز ،رفتاره

سالگی نشان داد که نمی توان الگوی رشد یافتگی مغزی را در تعداد زیادی از بزهکاران  04تا  14بزهکار بین سنین 

از سوی دیگر وجود خیزک ها در الگوهای موج نمای الکتریکی مغز نشان دهنده نارساکنش وری  امامشاهده نمود،

به نظر می رسد که ناتوانی فرد بزهکار در .می باشد( یجان و انگیزشدستگاهی که مسئول مهار ه)دستگاه کناری مغز

اجتناب از برخی رفتارها صرف نظر کردن از لذت ها ،شبیه ناتوانی حیواناتی است که در مطالعات آزمایش از ناحیه 

 (.3314نیومن و گرنشاین،)جداری مغز آسیب دیده اند

 ادمو ،لکلا ر،سیگا فمصر جمله از پرخطر یهارفتار به یشاگر در شناختی  سبب مهم ملاعو از شخصیتی یها یژگیو

 یک ادمو هکنند فمصر ءسو ادفرا روان شناختی هیدگاد از .ندرو می رشماهب یمنا نا جنسی یها فعالیت و رمخد

                                                        
1
 :  Leung 

2  : Cesare Lombroso 

http://moderncare.bums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87+%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 ؛نیست رمخد ادمو از ناشی صرفاً رمخد ادمو به دانمعتا شخصیتی تخصوصیا. نددار پذیر سیبآ شخصیتی یژگیو

 بمخر رتصو به دعتیاا از بعد که ندا دهبو ای هعدید شخصیتی و نیروا یها ساییرنا دارای دعتیاا از قبل دانمعتا بلکه

 و او شخصیت متقابل بطهرا صلا در بلکه ؛نیست رمخد ادمو تنها دانمعتا مشکل الذ .ستا هشد تشدید و ظاهر یتر

کرمی ) ستا انیگرد از مساعدتر دعتیاا شپذیر ایبر ادفرا از برخی شخصیتی نساختما و ستا حمطر دعتیاا

 دجوو هدد پیوند ادمو هـب بستهوا یهارفتار با را شخصیتی یمتغیرها که مونیآز قابل صخا هنظری نتاکنو  (.3110نیا،

 ءسو کلی ربطو و لکلیسما یسو به مسیر دو وت ،متفا یتیـشخص یاـهخرـنیم هـک درـک حمطر کلونینجر. ستا شتهاند

 تقلــمس ماــنظ هــس لــتعام هــک دــیکنـم ناــبی وی لیــصا ــهنظری. دـکنن می بینی پیش را ادمو فمصر

 زداریاـب ری،اـفتر زیاـسلاـفع یها سیستم) یمرکز بعصاا سیستم در شناختی یستز و بیــعص ،یــنتیکژ

 ینا. ستا تنبیه و داشپا ،وـن هـتجرب هـب ریاـفتر خـپاس دفره ب منحصر یلگوهاا همینز ،(ریفتار ارینگهد و ریفتار

 جمله از ری،فتار و شخصیتی لختالا دیجاا ازهندا ناـهم هـب و راـبهنج یتـشخص لختالا موجب ،پاسخ یلگوهاا

بینی  پیش عنوان به مواد به وابستگی و شخصیت اختالالت بررسی. دمیشو ادوـم یاـه فمصرءسو سایر و لکلیسما

 می شوند جرایم مرتکب افیونی بیشتر مواد به وابسته اشخاص که است داده نشان جنایتکاری کننده

می  تسهیل را جرم و روانی اختالالت بین رابط مواد و الکل به وابستگی که اند نشان داده گزارشها همین(.3،2441ویلز)

 . کنند

 ارتکر نیز باشد شتهاند هـمادا تـتقوی هـک یطیارـش در یـحت ؛ستا دهکر یافتدر تقویت گذشته در که ریفتار

 نیز دمیشو هنامید «بستگیوا داشپا» و دارد دجوو تقویت قطع از پس که ریفتار اومتد ینا انمیز در ادفرا و دمیشو

 هیجانی یکنشهاوا در دموجو یها وتتفا به که سرشت غمر علی ،شخصیت یـمنش یجنبهها .نددار وتتفا هم با

 می ها ارزش  و افهدا به طمربو یها رهنگاداخو صخصو در دیفر یها وتتفا به دارد، صختصاا دت هاعاو راـکدخو

 ینا از ینابنابر. کنند تعریف را دشو می  هـتجرب هـنچآهر یاـمعن و ارزش دـننایتوـم اییـه رهاـنگداخو چنین. دازدپر

 نعامو ردمو در عقالنی یهاهیدگاد هم ،منش بُعد سه سساابر. هنددر ـتغیی را انیـهیج یاـکنشهوا ننداتو می رهگذر

 ادمو فمصر ءسو (.3134،حبیبی)دگیر می بر در را هیجانی یها هیدگاد هم و دمیشو شامل را  دیرـف غیر و دیفر

 به دعتیاا که هددمی ننشا تتحقیقا. هاسترکشو از ریبسیا در مهم دیقتصاا و جتماعیا ، شتیابهد تمشکال از یکی

 مینهز ینا در نتیکیژ و فرهنگی ،جتماعیا ، نیروا مختلف ملاعو و ستا عاملی چند یا جهیو چند رمخد ادمو

 یها وهگر و ادفرا شدگی دطر و مزمن یها میتومحر در یشهر که ستا جتماعیا سیبآ نوعی دعتیاا. هستندخیلد

 یشاگر  ایرـــب مختلفی لـــالید. دــکن می تحمیل معاه جوـب را دییاز یها هزینه و دارد مختلف معاجو در صخا

 می سعی دیگر برخی و ندرو می ادمو سمت به جامعه در نشد پذیرفته ایبر ادفرا برخی. دارد دجوو رمخد ادمو به

می از بین عواملی که به طور مستقیم و غیر مستقیم  در این پژوهش . هندد  هجلو گترربز و تر یافته شدر را دخو کنند

هدف از  .را انتخاب کردیم توانند در بزهکاری نقش مستقیم و غیر مستقیم داشته باشند، ویژگی های شخصیتی

های شخصیتی خود و همچنین تفکیک این ویژگی نوجوانان با توجه به شناسایی ویژگی این بود که  رخاب این متغینتا

 بهترخصوصیات خود را بختر بشناسند و از همه مهمتر اینکه تفاوت های شخصیتی بین خود و افراد بزهکاررا  ها

با توجه به مطالب ارائه شده در این پژوهش ما به دنبال پاسخگویی به این سؤاالت می باشیم که آیا .شناسایی کنند

ویژگی  یو اینکه نقش کدام یک از مؤلفه هاشخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار تفاوت وجود دارد؟  بین ویژگی های

های دموگرافیک تحصیالت و  گیعالوه بر این نقش ویژ ؟مؤثرتر است بزهکاران و غیر بزهکاراندر های شخصیتی 

 ؟جنسیت در هر یک  از سه متغیر ذکر شده چگونه است

                                                        
1
 :  Wills 

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%8A&queryWr=%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%8A&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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 :تحقیقات انجام شده

 :داخل کشور

 یافته هاانجام دادند، عوامل مرتبط با بزهکاری دانش آموزان دبیرستانیپژوهشی با عنوان (3111)و همکاران احمدی 

متغیرهای وابستگی به دوستان، مذهبی بودن و استفاده از رسانه های جمعی به ترتیب بیش  این پژوهش نشان داد که

درصد تغییرات متغیر وابسته را  13مدل تحقیق با سه متغیر فوق . اشته اندترین رابطه را با متغیر بزهکاری جوانان د

به نظر می رسد که گروه های همساالن در تقویت رفتار بزهکارانه جوانانشان از اهمیت زیادی  . تبیین می کند

،کاهش در کنار این دو.تقویت هویت مذهبی جوانان می تواند به کاهش میزان بزهکاری کمک کند. ندبرخوردار

 .محتواهای خشونت آمیز برنامه های رسانه های جمعی بخصوص می تواند به کاهش بزهکاری بینجامد

 روانی – شخصیتی سالمتبزهکار  پسر نوجوانان شخصیتی های ویژگی و در تحقیقی با عنوان اوصاف( 3113)احمدی

 پژوهش این نتایج. است تأثیرگذار ایشان اجتماعی عملکرد و رفتار نوع در افراد، شخصیتی تعارض های مشکالت و و

 غیر نوجوان پسران از پریش تر روان و رنجورتر روان معنی داری،  طور به بزهکار نوجوان پسران کهبود  آن از حاکی

 معدل  نرخ و میزان. اند بوده بزهکار نوجوان پسران از گراتر برون بزهکار غیر نوجوان پسران. باشند می بزهکار

 میزان از بیش ترتیب به معناداری، طور  به ایشان والدین تحصیالت میزان نیز و بزهکار غیر نوجوان پسران تحصیالت

 گروه ی خانواده اعضای تعداد میانگین .باشد می ایشان والدین تحصیالت میزان و بزهکار نوجوان پسران تحصیالت

 به بزهکار غیر نوجوانان گروه پدران شغلی ی رتبه میانگین. است بزهکار غیر  نوجوانان گروه از بیش بزهکار نوجوان

 نوجوانان گروه منازل تعداد اتا ق های میانگین طور همین و است بوده بزهکار نوجوانان گروه از بیش معناداری،  طور

 های داده نیز و پیشین تحقیقات های داده تحلیل و تجزیه با .است بوده بزهکار نوجوانان گروه از بیش بزهکار غیر

 غیر یا بزهکارانه رفتارهای میزان در افراد شخصیتی فاکتورهای که نمود ادعا می توان حاضر، پژوهش ی مربوطه

های اجتماعی ،  مقایسه ویژگی پژوهشی با هدف  (3113)و همکاران کالته جاری .است اثرگذار ایشان ی بزهکارانه

این تحقیقی نشان داد  یافته ها  .انجام دادند شخصیتی و خانوادگی نوجوانان بزهکار پسر استان مازندران با گروه شاهد

و % ( 1/4) ، قاچاق % ( 21) ، درگیری % (  2/10) سال می باشد و سرقت  31-31دامنه سنی نوجوان پسر بزهکار  که

از بین متغیرهای خانوادگی . می باشند  مطالعه جزء شایع ترین موارد بزهکاری در گروه مورد% ( 2/0) رابطه نامشروع 

داری را نشان می اازدواج مجدد و بیکار بودن ، سابقه مصرف مواد مخدر توسط پدر با بزهکاری فرزند رابطه آماری معن

سابقه  . ( P > 41/4)برابر افزایش می دهد  1/3زل در نوجوانان خطر بزهکاری را سابقه فرار از من . ( P > 41/4) دهد

شخصیت میان گرا و   . معنی دار شد ( CI1/31 41/3-20/02)  1مصرف مواد مخدر در نوجوانان با نسبت شانس

بیشترین درصد فراوانی را % (  1/21) و % (  1/11) در گروه مورد و در گروه شاهد (% 3/31)و % (  3/1) نوروتیک با 

و اختالل پارانوئید %(3/31)در گروه مورد و اضطراب % ( 3/11)و اضطراب % (  3/31)اختالل پارانوئید .دارا می باشد

 . جزء شایع ترین اختالالت مشاهده شده در نوجوانان بزهکار می باشند%(  3/11)

 بزهکاری  شیوع به نگرش و تحصیلی پیشرفت بین شخصیت های ویژگی میانجی نقش( 3134)وهمکاران منصوری

 تحلیل نتایج.انجام دادند مختلف جوامع اجتماعی مسائل حادترین از جوانان و نوجوانان میان در انحرافی رفتار

 بهقادر معنادار و مثبت طور به،پیشرفت تحصیلی شخصیت های ویژگی بین از که داد نشان دوم گام رگرسیون میانجی

( سوم)گام آخر در. است رنجوری روان بینی پیش به قادر معنادار و منفی طور به و برونگرایی ،سازگاری بینی پیش

 وارد بینی برای پیشیک جا  صورت به شخصیت های ویژگی و تحصیلی پیشرفت وقتی داد نشان رگرسیون تحلیل

 و تحصیلی پیشرفتبین  رابطه ی در را میانجی نقش شخصیت های ویژگی از هیچکدام ،شدند رگرسیون معادالت

http://moderncare.bums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87+%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://moderncare.bums.ac.ir/files/site1/user_files_dbc6fd/rostamian-A-10-186-19-0765b04.pdf
http://moderncare.bums.ac.ir/files/site1/user_files_dbc6fd/rostamian-A-10-186-19-0765b04.pdf
http://moderncare.bums.ac.ir/files/site1/user_files_dbc6fd/rostamian-A-10-186-19-0765b04.pdf
http://moderncare.bums.ac.ir/files/site1/user_files_dbc6fd/rostamian-A-10-186-19-0765b04.pdf
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 معکوسی رابطه بزهکاری مثبت به با نگرش تحصیلی پیشرفت داد نشان یافتهها. نکرد ایفا بزهکاری به مثبت نگرش

 آشوری. دارند بزهکاری به کمتری دهند گرایش اهمیت می بیشتر خود تحصیلی پیشرفت به که آموزانی دانش و دارد

 جایگاه پرونده شخصیت در فرآیند پیشگیری از پایدار شدن بزهکاری جوانانتحقیقی با عنوان  (3132)عظیم زاده و 

 میالدی مورد توجه جرم شناسان 3314از دهه  ، پایداری در بزهکاری با افزایش بحران بزه در جوامعالبته .انجام دادند

ری خطرساز گرفتار وضعیتی که در آن بزهکاران پیش رس، در صورت عدم مدیریت عدالت کیفری در بست. قرار گرفت

در کنار بسترهای جرم زای . شده و در نتیجه آن، بزهکاران بالقوه پایدار امروز به بزهکاران پایدار فردا مبدل می گردند

زیستی، روانی و اجتماعی، رویکرد عدالت کیفری جوانان، به مجازات گرایی و سزادهی صرف که عاری از هرگونه 

ید کیفر باشد،با حفظ بزهکار در فرآیند رسمی کنترل، زمینه پایدارشدن اوصاف بزه را پیامدگرایی و خالی از اهداف تفر

اقدامی که فقط متعاقب مطالعه ؛ تفرید کیفر مستلزم شناسایی دقیق شخصیت بزهکار است. دو چندان خواهد کرد

د ند، فراهم خواهنام می بر« تشکیل پرونده شخصیت»علمی شخصیت جوان کجرو در فرآیندی که از آن تحت عنوان 

 .شد

 :خارجی 

بر روی خشونت و فضای شخصی افراد صورت گرفت ،نشان داد که ( 3311)3توسط لورین و ایستوود تحقیقاتی کهطی 

اثر تعامل معناداری بین خشونت ،روان پریش گرایی و هوش کالمی وجود دارد ، به گونه ای که زندانیان خشن ،فضای 

 EEGبا مطالعه تفاوت های ( 3311)گیلبرت .یان غیر خشن به خود اختصاص دادندشخصی بیشتری را نسبت به زندان

به ( غیر سیگاری که از نظر سن ،جنس همتا سازی شده بودند 01سیگاری و  01)در سیگاری ها و غیر سیگاری ها 

ای این پژوهش نشان داد که زنان سیگاری نسبت به هیافته  .دو طرفه و شخصیت پرداخت  EEGبررسی یافته های 

و روان نژند پریشی گرایی به دست آوردند ،در  "آمادگی برای خشم"زنان غیر سیگاری ،نمره باالتری در مقیاس های 

،تنها مقیاس شخصیتی بود که به ( که با خشم نیز مرتبط بود)حالی که در مردان سیگاری مقیاس روان پریش گرایی 

  .اداری سیگاری ها را از غیر سیگاری متمایز می کردطور معن

بیمار مبتال به پرخوری روانی مقایسه کردند و  322زن مبتال به بی اشتهایی روانی را با  13( 3313) دیسیلوا و آیزنک

پریشی و  سبت به مبتالیان به بی اشتهایی روانی نمرات باالتری در روانناذعان داشتند که مبتالیان به پرخوری روانی 

 که هـگرفت رـنظدر تیـیسز یمبنا با سرشتی صفت سه انعنو به را شخصیت نیز کیزنآ .روان نژندی کسب کردند

 فمصر در که شخصیتی تصفا ـهمینز ،تیـیسزاز مکانیزم های  برخی که اچر دارد؛ دیبررکا و ینظر ارزش وی نظریه

 اختالل بین رابطه عنوان با پژوهشی در (.2441)نکتوا .خص میکندـمش را ندـباش می رـخط لـعام ردـمخ ادمو

 از نفر 344 بین در 2همکاران و وارن توسط 2442 سال در اجتماعی ضد شخصیت اختالل و شیفته شخصیت خود

 جرم با نوع شیفته خود و اجتماعی ضد شخصیت اختالل های بین قوی ای آنها رابطه یافته های ، شد انجام مجرمین

 از نفر 214 روی ها بررسی نتیجه که استداده  گزارش( 3331 ،1ول اسکود و آندری از نقل به) جرمیکوی . اد د نشان

 . دارد وجود    رابطه رفتارهای جنایی و شخصیت اختالالت  بین که اد د نشان انگلستان ر د انی زند و بهنجار افراد

اختالل  ،%11 اجتماعی ضد شخصیت  اختالل همچنین ، بودند شخصیت مرزی اختالل دچار نمونه این از %13 حدود

 . اند گزارش شده %03 پارانویید شخصیت اختالل و %01 شیفته خود شخصیت

                                                        
1Lorin and Eastwood 
2  : Varn at all 
3  : Andry Sqodell 
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 :فرضیه تحقیق

 .بین ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معناداری وجود دارد(3

در این نوع تحقیق روابط بین متغیرها . انجام شده است  مقایسه ای -پژوهش به صورت توصیفی علی :نوع تحقیق

 . گیرد بدون دستکاری مورد مطالعه قرار می

 :2و روش نمونه گیری 3نمونه آماری،جامعه آماری 

براسـاس سـن ،جـنس و درآمـد خـانواده      )گروهی از جوانان بزهکار و غیـر بزهکـار  جامعه آماری در این پژوهش شامل 

گروهی از نمونه مورد مطالعه   می باشندنفر  024هستند که در مجموع رستان ماهشهر سطح شه( همتاسازی شده اند

 ؛انتخاب شـده انـد  در دسترس باشند که با روش نمونه گیری  می جوانان بزهکار و غیر بزهکار سطح شهرستان ماهشهر

به این ترتیب که نمونه آماری نمونه بزهکار در مراکز پلیسی شهرستان و غیر بزهکـار در دانـش آمـوزان مـدارس شـهر      

نفـر   234 برای حجم نمونه  از  جدول کرجسی و مورگان استفاده شده کـه نمونـه را   .مشخص و انتخاب شدندماهشهر 

کـه  ؛  تعـداد  پرسشنامه توزیع شد204پرسشنامه ها  نشان داده است که با توجه به احتمال عدم برگشت پذیری برخی

از حـد   L پرسشـنامه بـه لحـای اینکـه مقیـاس       34کـه از ایـن تعـداد     پرسشنامه برگشـت داده شـد  224از این تعداد

 .باالتر بوده غیر قابل تفسیر و نمره گذاری بوده اند که کنار گذاشته شده است( 1میانگین )نرمال

 : ابزار گردآوری اطالعات 

بـرای سـنجش ویژگـی هـای شخصـیتی      ( EPQ-R) کین پزوهش با استفاده از پرسشنامه شخصـیتی آیزنـ  طالعات اا

 .حاصل شد

 (:EPQ-R) کپرسشنامه شخصیتی آیزن

این پرسشنامه به صورت تجدید نظر شده در دسترس قرار داردو در پی  ساختن مجموعه ای از پرسشـهای شخصـیتی   

 .بود( 3312آیزنک،)پرسشنامه در این مجموعه پرسشنامه پزشکی مادزلینخستین .جداگانه پدید آمده است

 شـده  آیزنک ساخته (EPQ-R) شخصیتی های ویژگی سنجش شخصیتی برای نامه پرسش شده تجدید نظر فرم  -الف

 جـرم  -0  گرایـی  نژندی روان-1  گرایی پریشی روان -2 گرایی درون - گرایی برون -3 :است مقیاس های زیر دارای و

هـدف   بـا  و بـود  بررسی سال پنجاه از آمده دست پژوهشی به دستاورد آیزنک شخصیتی های مقیاس.  اعتیاد -1 جویی

افـراد،   خـود  وسـیله  بـه  کمّـی  هـای  بنـدی  درجـه  از ها که  این مقیاس . شد ساخته شخصیت اصلی ابعاد گیری اندازه

 )انـد   برآمده شیمیایی زیست های تحلیل و پسیکوفیزیولوژیکهای  آزمایش پژوهشی، های بررسی آشنایان، و دوستان

 EPQ-R بررسـی  جـوان  جمعیـت  روی را بـر   ایـران  نامـه در  پرسش کارگیری به امکان ،(3112 ،کاویانی1985 آیزنک

 از گـروه  یـک  محتوا روی روایی بررسی به آنها فرهنگی و شناختی انطباق زبان ها، نامه پرسش ترجمه از پس وی .نمود

 دارای ایرانـی  جـوان  جمعیـت  در پرسشـنامه را  و پرداخـت  شـیراز  و تهران های مختلف دانشگاه های رشته دانشجویان

 آزمون به  نیاز  .کرد اصالح را پرسشنامه دو های این عبارت آماری، های تحلیل یه پا بر و نمود گزارش EPQ-R پایایی

                                                        
Sample-   

Sampeling-   
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 هـای  اخـتالل  بـه  مبتالیـان : ماننـد  بـالینی  های جمعیت روی بر پژوهشی های انجام پروژه برای شخصیتی معتبر های

 EPQ-R .نماید می ضروری ها را نامه پرسش به پرداختن ، افسردگی های و اختالل ابی اضطر های اختالل خلقی،

 

 توصیفیهای  یافته( الف

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش: 4-5جدول 

 

 معیارانحراف  میانگین تعداد گروهها متغیر

 43/1 14/3 334 غیر بزهکار درونگرایی و برونگرایی

 12/2 11/34 334 بزهکار

 34/2 33/3 334 غیر بزهکار روان پریش گرایی

 01/2 31/30 334 بزهکار

 11/2 03/3 334 غیر بزهکار روان نژند گرایی

 00/2 31/31 334 بزهکار

 12/2 23/3 334 غیر بزهکار جرم جویی

 31/1 32/32 334 بزهکار

 10/2 43/1 334 غیر بزهکار اعتیاد

 31/2 31/31 334 بزهکار

 

مالحظه می شود میانگین و انحراف معیار آزمودنی ها در هر دو گروه بزهکار وغیر  0-3همان طوری که در حدول شماره 

باالتر بودن میانگین بزهکاران در برون گرایی و پایین بودن غیر بزهکاران در درون گرایی می  :بزهکار به ترتیب عبارتند از 

بزهکاران درونگرا می باشند، در مقیاس و غیر برونگرا باشد به عبارت دیگر می توان اذعان کرد که بزهکاران در این پژوهش 

که نشان دهنده باال بودن  می باشد33/3اران برابر با و غیر بزهک 31/30میانگین بزهکاران برابر با  روان پریش گرایی

میانگین بزهکاران در مقیاس روان پریش گرایی نسبت به غیر بزهکاران می باشد ، در مقیاس روان نژند گرایی میانگین 

نگین باالتر می باشد که در مقیاس روان نژند گرایی نشان از میا 03/3و غیر بزهکاران برابر با  76/31بزهکاران برابر با 

و غیر بزهکار با میانگین  32/32بزهکاران نسبت به غیر بزهکار می باشد، در مقیاس جرم جویی بزهکار با میانگین برابر با 

که نشان از اختالف و باال بودن میانگین بزهکاران نسبت به رغیر بزهکار می باشد و باالخره در می باشد  23/3برابر با 

می باشد که نشان دهنده کمتر بودن  43/1و غیر بزهکار با میانگین برابر با 31/31بزهکاران با میانگین برابربا  مقیاس اعتیاد

به طور کلی در مقیاس درونگرایی و برونگرایی ، غیر بزهکاران درونگرا و  .میانگین غیر بزهکاران نسبت به بزهکاران می باشد

جرم ،اعتیاد،  روان پریشی)ه برونگرا بودن این افراد می باشد و در سایر مقیاس هاکه نشان دهند. بزهکاران برونگرا می باشند

 .بزهکاران نمره باالتری نسبت به غیر بزهکاران کسب کردند( روان پریش گرایی، روان نژند گرایی،جویی
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 میانگین و انحراف معیار آزمودنی های بزهکار بر اساس سطح تحصیالت: 0-2جدول 

 

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه یالتتحص متغیر

 

ویژگی های 

 شخصیتی

 23/1 11/34 31 بزهکار کمتر از دیپلم

 11/0 01/02 31 غیربزهکار

 10/3 32/10 13 بزهکار دیپلم

 12/3 11/10 10 غیربزهکار

 

شخصیتی آزمودنی های مالحظه می شود میانگین و انحراف معیار ویژگی های  0-2همان طوری که در جدول شماره 

مقایسه شده است که ویژگی های شخصیتی بزهکاران کمتر از دیپلم با  بزهکار  و غیر بزهکار بر اساس سطح تحصیالت

و غیر  32/10و در مقطع دیپلم، بزهکاران با میانگین برابر با  01/02و غیر بزهکار با میانگین برابر با  11/34میانگن برابر با 

می باشد، از نظر انحراف معیار بیشترین انحراف مربوط به بزهکاران مقطع دیپلم و  11/10ن برابر با بزهکار با میانگی

 .کمترین انحراف مربوط به غیر بزهکاران مقطع دیپلم می باشد

 

 جنسیتمیانگین و انحراف معیار آزمودنی های بزهکار بر اساس : 0-1جدول 

 

 انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت متغیر

 34/0 32/3 31 مرد درونگرایی و برونگرایی

 21/0 11/34 21 زن

 32/2 30/31 31 مرد روان پریش گرایی

 11/2 11/31 21 زن

 13/2 11/31 31 مرد روان نژند گرایی

 33/2 02/30 21 زن

 13/2 21/31 31 مرد جرم جویی

 42/1 31/32 21 زن

 44/1 11/33 31 مرد اعتیاد

 20/2 44/31 21 زن

 

 
از . مالحظه می شودجنسیت میانگین و انحراف معیار ویژگی های شخصیتی آزمودنی های بزهکار بر اساس  0-1در جدول 

و  (02/30با میانگین برابر با )بین مؤلفه های ویژگی های شخصیتی زنان ،بیشترین میانگین مربوط به روان نژند گرایی 

که نشان دهنده درونگرا بودن زنان  می باشد(11/3با میانگین برابر با )کمترین میانگین مربوط به درونگرایی و برونگرایی 

و  ( 11/31با میانگین برابر با )روان نژند گراییدر بین مردان بیشترین و کمترین میانگین به ترتیب مربوط به . است

 .می باشد( 32/3با میانگین برابر با )درونگرایی 
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آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس (روان نژندی و جرم جویی)میانگین و انحراف معیار ویژگی های شخصیتی: 4-4جدول 

 میزان سن

 

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه متغیر

 

برون گرایی درون 

 گرایی

 21/1 11/33 13 31-32بزهکار

 01/1 10/3 01 31-31بزهکار

 21/1 10/1 11 31-32غیربزهکار

 13/1 02/3 01 31-31غیربزهکار

 

 روان پریش گرایی

 13/3 13/32 13 31-32بزهکار

 13/2 21/34 01 31-31بزهکار

 13/1 11/1 11 31-32غیربزهکار

 10/31 33/3 01 31-31غیربزهکار

 

با  31تا 32درونگرایی بزهکاران دارای سن مالحظه می شود در متغیر برون گرایی و  0-0همان طوری که در جدول 

سال غیر  31تا 32دارای بیشترین نمره و نشان دهنده برونگرا بودن آنها و کمترین میانگین مربوط به  11/33میانگین 

از نظر انحراف معیار بیشترین و کمترین انحراف به ترتیب مربوط به غیر .می باشد 10/1بزهکاران با میانگین برابر با 

 31- 32سال می باشد ، همچنین در مؤلفه روان پریشی بزهکاران دارای سن  31-32سال و بزهکاران  31-32کاران بزه

دارای بیشترین نمره و نشان دهنده روان پریشی آنها و کمترین میانگین مربوط به غیر بزهکاران  13/32سال با میانگین 

انحراف معیار بیشترین و کمترین انحراف به ترتیب مربوط به غیر  از نظر.می باشد 11/1سال با میانگین برابر با  31-31

 .سال می باشد 31 -31سال و بزهکاران 31-31بزهکاران  
آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس (روان نژندی و جرم جویی)میانگین و انحراف معیار ویژگی های شخصیتی: 4-1جدول 

 میزان سن

 

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه متغیر

 

 روان نژند گرایی

 

13/33 13 31-32بزهکار  11/3  

33/33 01 31-31بزهکار  12/0  

31/1 11 31-32غیربزهکار  02/3  

11/3 01 31-31غیربزهکار  01/1  

 

 جرم جویی

41/32 13 32-31بزهکار  11/1  

11/1 11 32-31غیربزهکار  13/1  

11/33 01 31-31بزهکار  12/1  

02/1 01 31-31غیربزهکار  33/0  
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آزمودنی های بزهکار و روان نژند گرایی مالحظه می شود میانگین و انحراف معیار  0-1همان طوری که در جدول شماره 

-32مقایسه شده است که بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه روان نژند گرایی  بزهکاران  غیر بزهکار بر اساس میزان سن

می باشد  11/3سال با میانگین برابر با  31-31و کمترین میانگین مربوط به غیربزهکاران  13/33سال با میانگن برابر با  31

سال  31-31سال و بزهکاران  31-32غیر بزهکاران و از نظر انحراف معیار بیشترین و کمترین انحراف به ترتیب مربوط به 

سال با میانگن  31-31می باشد، همچنین در مؤلفه جرم جویی بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه جرم جویی بزهکاران 

راف می باشد و از نظر انح 02/1سال با میانگین برابر با  31-31و کمترین میانگین مربوط به غیر بزهکاران  41/32برابر با 

 .سال می باشد 31-31سال و بزهکاران 31-32معیار بیشترین و کمترین انحراف به ترتیب مربوط به غیر بزهکاران

 
 آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس میزان سن اعتیادمیانگین و انحراف معیار مؤلفه : 4-6جدول 

 

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه متغیر

 

 اعتیاد

10/34 11 31-32بزهکار  00/1  

11/33 01 31-31بزهکار  13/2  

11/3 11 31-32غیربزهکار  30/1  

04/1 01 31-31غیربزهکار  13/0  

 

 

آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار  اعتیادمالحظه می شود میانگین و انحراف معیار  0-1همان طوری که در جدول شماره 

سال با میانگن برابر  31-31مقایسه شده است که بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه اعتیاد بزهکاران  بر اساس میزان سن

می باشد و از نظر انحراف معیار  04/1سال با میانگین برابر با  31-31و کمترین میانگین مربوط به غیر بزهکاران  11/33با 

 .سال می باشد 31-31سال و بزهکاران  31-32بیشترین و کمترین انحراف به ترتیب مربوط به بزهکاران 

 های پژوهش  های مربوط به فرضیه یافته( ب

بـرای آزمـون ایـن فرضـیه از      .بین ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معناداری وجود دارد(5

رود و میانگین بـین دو گـروه بـه کـار مـی     این آزمون برای مقایسه معناداری . استفاده شده است دو نمونه مستقل  tآزمون 

ویژگـی هـای   دهـد میـزان میـانگین    هـای آمـاری نشـان مـی    بررسی. است  ایفاصله( ویژگی های شخصیتی)متغیر وابسته 

های به دست آمده حاکی از آن است کـه  یافته.می باشد(  13/12برابر با ) زنان و ( 33/13برابر با ) در بین مردان  شخصیتی

ویژگـی هـای   میـزان میـانگین   و همچنـین    باشـد مـی  443/4و سطح معناداری حاصل برابـر بـا    t=  - 421/2رابر ب tآماره 

های بـه دسـت آمـده حـاکی از آن     یافته. می باشد( 12/13برابر با )وغیر بزهکار ( 20/11برابر با) بزهکاران در بین شخصیتی

دهنده وجود تقـاوت  که این مقدار نشان  باشدمی 440/4برابر با و سطح معناداری حاصل  t=  - 11/1برابر  tاست که آماره 

 31/4اطمینان در فاصله  ویژگی های شخصیتیبا  (بزهکار و غیر بزهکار) و همچنین دو گروه معنادار بین دو متغیر جنسیت

و همچنین بزهکـار بـا   مردان با زنان  ویژگی های شخصیتیتوان نتیجه گرفت که میزان بنابراین می(  > p  05/4. )باشدمی

 .داده شده است به خوبی نشان 0-3نتایج در جدول . متفاوت استغیر بزهکار 
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 آنها و گروه بر اساس جنسیت ویژگی های شخصیتیبین دو نمونه مستقل  tنتایج آزمون : 4-7جدول 

 متغیر
N X SD t Sig 

 

 

ویژگی های 
 شخصیتی

 10/2 20/11 334 بزهکار گروه
11/1- 443/4 

 14/1 12/13 334 غیر بزهکار

 13/1 33/13 301 مرد جنسیت
421/2 – 

 

440/4 

 11/1 13/12 30 زن

 

 گروه بزهکار و غیر بزهکار  تحلیل واریانس یک متغیری در متن مانوا روی بانتایج : 4-8جدول
  

 مجموع مجذورات متغیرها
درجه 

 آزادی
 ( p)معنی داری سطح F میانگین مجذورات

43/210 برونگرایی و درونگرایی  3 43/210  44/11  444/4  

11/3133 روان پریش گرایی  3 11/3133  11/11  444/4  

11/3441 روان نژند گرایی  3 11/3441  31/312  444/4  

13/3423 جرم جویی  3 13/3423  11/04  444/4  

14/133 اعتیاد  3 1/133  43/01  444/4  

 

بزهکاران و غیر بزهکاران از نظر ویژگی های شخصیتی در مؤلفه  بین ،مالحظه می شود 0-1همان طوری که در جدول 

و سطح  11/11برابر با  f روان پریش گرایی،  444/4و سطح معنی داری برابر با   44/11برابر با  f برونگرایی و درونگرایی

برابر با  f جرم جویی، 444/4و سطح معنی داری برابر با  31/312برابر با  f گراییروان نژند ،  444/4معنی داری برابر با

می باشد که با توجه  444/4با و سطح معنی داری برابر 48/01برابر با  f اعتیادو  444/4و سطح معنی داری برابر با   11/04

 روان نژند گرایی،  روان پریش گرایی، برونگرایی و درونگرایی )به نتایج به دست آمده بین مؤلفه های ویژگی های شخصیتی

به عبارت دیگر، بزهکاران و غیر . داری وجود دارداتفاوت معنبین دو گروه بزهکار و غیر بزهکار ( اعتیادو  جرم جویی، 

 .بزهکاران از ویژگی های شخصیتی متفاوتی برخوردارند
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 جنسیتتوجه به با  بزهکاران و غیر بزهکاران متغیری در متن مانوا روی تحلیل واریانس یکنتایج :  3-4 جدول

 

 مجموع مجذورات متغیرها
درجه 

 آزادی
 F میانگین مجذورات

 سطح

 ( p)معناداری

14/334201 برونگرایی و درونگرایی  2 14/11303  21/34  444/4  

14/13 روان پریش گرایی  2 24/31  11/3  443/4  

14/111 روان نژند گرایی  2 34/222  13/13  444/4  

31/212 جرم جویی  2 11/30  13/31  444/4  

10/313 اعتیاد  2 13/12  01/2  441/4  

 

بزهکاران و غیر بزهکاران با توجه به جنسیت از نظر ویژگی های  بین ،مالحظه می شود 9-4همان طوری که در جدول 

برابر با  f روان پریش گرایی،  444/4و سطح معناداری برابر با  21/34برابر با   f برونگرایی و درونگراییشخصیتی در مؤلفه 

 f جرم جویی، 444/4و سطح معناداری برابر با  13/13برابر با  f روان نژند گرایی،  443/4و سطح معناداری برابر با 11/3

می باشد که با توجه  441/4برابر باو سطح معناداری 01/2برابر با  f اعتیادو  444/4و سطح معناداری برابر با  13/31برابر با 

 روان نژند گرایی،  روان پریش گرایی، برونگرایی و درونگرایی )به نتایج به دست آمده بین مؤلفه های ویژگی های شخصیتی

به عبارت دیگر، بزهکاران و غیر بزهکاران از ویژگی . داری وجود دارداتفاوت معنبا توجه به جنسیت ( اعتیادو  جرم جویی، 

  .ای شخصیتی متفاوتی برخوردارنده

در آزمودنی های  بر اساس سطح تحصیالت آنهاویژگی های شخصیتی نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه پیرامون : 10-4جدول 

 بزهکار و غیر بزهکار

 متغیر
 Fمقدار  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

سطح 

 معنادری

 

 غیر بزهکار

 11/1123 1 33/31112 واریانس بین گروهی

 02/0441 341 13/020112 واریانس درون گروهی 441/4 11/3

 11/1123 343 11/004301 واریانس کل

 

 بزهکار

      

 33/33113 1 13/11301 واریانس بین گروهی

 42/1211 241 31/3411232 واریانس درون گروهی 431/4 13/1

  243 03/3301111 واریانس کل

 
 

در این راستا آزمون تحلیل  .شوداستفاده می طرفه آزمون تحلیل واریانس یک از نظر برای بررسی اختالف آماری مورد

بین ویژگی های شخصیتی و سطح  1-0با توجه به نتایج به دست آمده از جدول شماره ،  واریانس معنادار گردیده است

بین ویژگی های  ،  431/4آن برابر با  و سطح معناداری 13/1برابر با  Fبه نحوی که مقدار آزمون تحصیالت افراد بزهکار 

آن برابر با  و سطح معناداری 11/3برابر با  Fبه نحوی که مقدار آزمون شخصیتی و سطح تحصیالت افراد غیر بزهکار 

ویژگی های بین دو متغیر  ،شودنتیجه می 41/4بودن سطح معناداری از مقدار  کمتر که با توجه بهمی باشد   441/4

 .(34-0 جدول)ماری تفاوت معناداری وجود داردآاز نظر   با سطح تحصیالت آنهاشخصیتی 
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 بر اساس سطح تحصیالت آنهاویژگی های شخصیتی بزهکاران نتایج آزمون تعقیبی دانکن جهت بررسی :   11-4جدول 

 Subset for alpha = 0.05 تعداد سطح تحصیالت

5 2 

  01/02 31 کمتر از دیپلم غیر بزهکار

 11/34  31 کمتر از دیپلم بزهکار

  11/10 13 دیپلم غیر بزهکار

 32/10  10 دیپلم بزهکار

 444/3   سطح معنی داری

 
 

-مـی استفاده  33-0های توصیفی مندرج در جدول از آمارهویژگی های شخصیتی برای بررسی اثر سطح تحصیالت بر روی 

ویژگـی هـای   های موجـود در ایـن جـدول، میـانگین     بر اساس آماره. معیار  انحراف و میانگین :ها عبارتند ازاین آماره. کنیم

 و 11/10 غیـر بزهکـار   دیـپلم  ، 01/02غیر بزهکار  کمتر از دیپلم ،11/34بزهکار  کمتر از دیپلمتحصیالت  دارایشخصیتی 

 ، بزهکـار کمتر از دیـپلم   سطح تحصیالت در در این میانمی باشد که با توجه به نتایج  به دست آمده  01/10 بزهکار دیپلم

 .باشدها برخوردار میاز اولویت اول در بین سایر گروه

 :نتیجه گیری

باالتر بودن میانگین بزهکار در برون گرایی و پایین نشان دهنده نتایج کلی این پژوهش در هر دو گروه بزهکار وغیر بزهکار  

درونگرا بودن غیر بزهکاران در درون گرایی می باشد؛ به عبارت دیگر می توان اذعان کرد که غیر بزهکاران در این پژوهش 

یاس روان پریش نشان دهنده باال بودن میانگین بزهکاران در مق بزهکاران برونگرا می باشند، در مقیاس روان پریش گراییو 

با توجه به این که مشخصه اصلی، در مقیاس روان نژند گرایی نشان از میانگین باالتر . گرایی نسبت به غیر بزهکار می باشد

بزهکاران نسبت به غیر بزهکار می باشد، در مقیاس جرم جویی نشان از اختالف و باال بودن میانگین بزهکاران نسبت به غیر 

به .نشان دهنده کمتر بودن میانگین غیر بزهکاران نسبت به بزهکاران می باشد اعتیاد سپایان در مقیا بزهکار می باشد و در

طور کلی در مقیاس درونگرایی و برونگرایی ، غیر بزهکاران درونگرا و بزهکارن برونگرا می باشند که نشان دهنده برونگرا 

 روان پریش گراییو  روان نژند گرایی،جرم جویی،اعتیاد،  شیروانپریبودن افراد بزهکار می باشد و در سایر مقیاس ها 

میانگین و انحراف معیار ویژگی های شخصیتی بزهکاران نمره باالتری نسبت به غیر بزهکاران کسب کردند، همچنین 

مقایسه شده است که ویژگی های شخصیتی غیربزهکاران  آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس سطح تحصیالت

یپلم دارای بیشترین میانگین و غیر بزهکار کمتر از دیپلم دارای بیشترین میانگین و از نظر انحراف معیار بیشترین انحراف د

با توجه به نتایج به دست  .مربوط به بزهکاران مقطع دیپلم و کمترین انحراف مربوط به غیر بزهکاران مقطع دیپلم می باشد

که به طور کلی مردان از میانگین نتایج نشان داد جنسیت ،های بزهکار بر اساس  ویژگی های شخصیتی آزمودنیآمده از 

باالتری  نسبت به زنان بر خوردارند و از بین مؤلفه های ویژگی های شخصیتی، زنان بیشترین میانگین مربوط به روان 

ن دهنده درونگرا بودن زنان می باشد نژندگرایی و کمترین میانگین مربوط به درونگرایی و برونگرایی را کسب کردند که نشا

همچننین نتایج . و  درونگرایی می باشد روان نژند گراییو در بین مردان بیشترین و کمترین میانگین به ترتیب مربوط به 

ویژگی میانگین و انحراف معیار ویژگی های شخصیتی آزمودنی های بزهکار وغیر بزهکار بر اساس میزان سن نشان داد که  

و غیر بزهکار با میانگین برابر با  12/11سال دارای بیشترین میانگین و با میانگن برابر با  31تا 32خصیتی بزهکاران های ش

غیر بزهکار با دارای کمترین میانگین می باشد، از نظر انحراف معیار بیشترین انحراف  سال31تا  31سنین و در  33/13
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یافته های این تحقیق .سال می باشد 31تا32نحراف مربوط به بزهکارن سنین سال و کمترین ا 31تا 31مربوط به بزهکاران 

نشان داد   (3113) و همکاران کالته جاری تحقیقی ییافته ها .همسویی دارد (3113) و همکاران کالته جاری با تحقیات 

 .ی در گروه مورد می باشند شایع ترین موارد بزهکار وجز سال 31-31دامنه سنی نوجوان پسر بزهکار  که

 پژوهش  های مربوط به فرضیهتبیین یافته

با توجه به نتـایج بـه دسـت     (.تأیید شد)بین ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معناداری وجود دارد(3

و  جـرم جـویی  ،  نژنـد گرایـی  روان ،  روان پریش گرایی، برونگرایی و درونگرایی )مؤلفه های ویژگی های شخصیتی درآمده 

به عبارت دیگر، بزهکاران و غیـر بزهکـاران از ویژگـی     .داری وجود دارداتفاوت معنبین دو گروه بزهکار و غیر بزهکار ( اعتیاد

فعالیت مغزی باالتر از حد طبیعـی هسـتند    افراد درون گرا از لحای روانی دارای سرعت .های شخصیتی متفاوتی برخوردارند

گرا دارای دیـدگاه   افراد درون. کمتر از حد طبیعی نیاز پیدا نمایند گرا به قوای محرکه شود که افراد درون  سبب میو این امر 

این افراد اوقـات   .دهند درونی و ذهنی هستند و آمادگی بیشتری را برای خودداری و تسلط بر نفس خویش از خود نشان می

گـرا   از سوی دیگر افراد بـرون . وده و کمتر مایل به معاشرت با دیگران هستندخود را به مطالعه و بیشتر در تنهایی سپری نم

تر از حد طبیعی هستند و از این رو این افراد بـرای اداره امـور زنـدگی خـویش بـه قـوای        دارای سرعت فعالیت مغزی پایین

غیـر  مـی تـوان اذعـان کـرد کـه      که با توجه به خصوصیات و ویژگی های بیان شـده   محرکه باالتر از حد طبیعی نیاز دارند

گرا بیشتر دارای دیدگاه عینی و خـارجی   افراد برونهمچنین در مؤلفه برونگرایی ، . هستندبزهکاران در این پژوهش درونگرا 

.  ولی میزان تسلط آنها بر نفس خودشان نسبت به افراد درون گرا کمتـر اسـت   تری هستند بوده و دارای فعالیت عملی عالی

دهنـد کـه    ر درونگرایی و برونگرایی در حد کمال در افراد ظاهر شوند ما را در برابر دو شخصیت نابهنجار قرار مـی بنابراین اگ

 در مقیـاس روان پـریش گرایـی    .فرنی و دومی به صورت اختالل هیستری تظاهر خواهد نمودواولی به صورت اختالل اسکیز

پریشی می توانـد موجـب تغییـرات خلـق و      روان .بزهکاران می باشدنشان دهنده باال بودن میانگین بزهکاران نسبت به غیر 

 .تفکر و بروز عقاید غیر طبیعی گردد و مجموعه این عوامل باعث می شوند که نتوان احساسات شخص بیماری را درک کـرد 

 مـواد  ،رفتـار مواد آن پـی نرسـیدن   در فـرد  کـه  است مخدر مواد نوع چند یا یک مصرف به گونه بیمار وابستگی یعنی اعتیاد

 بـه  شروع وی بدن رسد، نمی شخص به نظر مورد وقتی مواد که است آن معنی به جویانه مواد.دهد می نشان خود از جویانه

 وماهر  نتایج این پژوهش بـا تحقیقـات    ....شودو می پریده رنگ و قرار کند ؛ بی شده؛عرق می زیاد ؛ادرارش کند می لرزیدن

نتایج تحقیقات مختلف نشان داده که سـطح تحصـیالت یکـی از متغیـر      .هم سویی  دارد (3311)گیلبرت و( 3113)برجعلی

هایی می باشد که می تواند در زمینه های مختلف تاثیر گذار باشد و نقش آن در بروز جرم و جرائم غیر قابل انکار می باشد 

 می باشد ( 3113)احمدینتایج تحقیق ، شاهد این ادعا 

 :منابع

 هیژو یبخشها رانپرستاروان  سالمت با جتماعیا  یحمایتها طتباار سیربر (3113) دانایی،رضا.علی ،آقاجانی

 .300-311 ص،  1 رهشما،  1دوره  ،میهارو ماماییو  ریپرستا هنشکددا فصلنامه  ،میهارو نشهرستا منتخب یهانستاربیما

 ،«شیراز شهر جدید و قدیم نظام دبیرستان های  آموزان دانش بزهکارانه رفتار تطبیقی بررسی» همکاران، و حبیب احمدی،

 3 ی شماره شانزدهم، ی دوره شیراز، دانشگاه  انسانی و اجتماعی علوم ی مجله

رفاه  ،عوامل مرتبط با بزهکاری دانش آموزان دبیرستانی،( 3111)سیدمجید ،موسوی.بیژن ،خواجه نوری.حبیب ،احمدی

 .322-341(:11)3 ;3111تابستان  اجتماعی

http://moderncare.bums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87+%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://moderncare.bums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87+%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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، ترجمة علی محمد حاضری و «نظریه های جامعه شناسی تفکر نظری در جامعه شناسی» (3332)ویلیام. اسکیدموم 

 .انتشارات تابان: ، تهران3131چاپ دوم –دیگران 

 ،جایگاه پرونده شخصیت در فرآیند پیشگیری از پایدار شدن بزهکاری جوانان (3132)شادی ،عظیم زاده.محمد ،آشوری

 .231-331(:3)01 ;3132بهار  مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی -فصلنامه حقوق

/ دوم سال حقوق بزهکار، تعالی پسر نوجوانان  شخصیتی های ویژگی و در تحقیقی با عنوان اوصاف( 3113)احمدی

 3 تا 33 صفحات3113 آبان و مهر/ 3 شمارهی

. مترجمان؛ محمد جعفر جوادی و پروین کدیور. پژوهششخصیت، نظریه ها و (3111.)پی.ای، جان، اولیور.پروین، لورنس

 133-133صفحه. تهران، نشر آییژ

اعتیادپذیری دانشجویان بر اساس متغیرهای جمعیـت شـناختی،    پیش بینی (3132) پریسا ، دهکردیان. محمدعلی، توکلی

 .03 تا صفحه 21 صفحه ; 21  شماره , 3  دوره  پژوهی اعتیاد،  فردی کاری تحصیلی و متغیرهای بین اهمال

 و شخصیتی مؤلفه های بین ارتباط مقایس و بررسی (3112) عباس پورشهباز، .اله  حیذب جعفری زاده ، .رضا یعل جزایری،

  33- 11 تریاک به ان معتاد در ایمقابله - پژوهی، اعتیاد فصلنامه .ساله 14   های راهبرد

و  NEO-FFIراهنمای تفسیر و هنجارهای آزمون های )طرح پنج عامل ویژگی های شخصیت(. 3113.)حق شناس، ح 

NEO-PI-R  .)14-11صغحه .انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز: شیراز 

ی از ارتکاب جرم در بین جوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد ر بر پیشگیرؤثعوامل م (3113)جلیلی، محمد صادق

 .3113پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی،تهران، 

همایش ملی آسیب  ،ثر بر آنؤآسیب شناسی اعتیاد و عوامل اجتماعی م (3134)ناصر ،ریاحی نسب  .مصطفی ،حبیبی 

 شناسی مسائل جوانان

 پیشرفت بین رابطه در شخصیت های ویژگی میانجی نقش( 3134)مسعود ، باقری .لطیفه، الدینی شمس .زهرا، منصوری

 ،تبریز درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه، بزهکاری  به نگرش و تحصیلی

در این مقاله، به بررسی میدانی موضوع بزهکاری نوجوانانی که به جرم (3113)زهراالسادات ،مشکانی.محمدرضا،مشکانی

 (0.2 ;3113)تابستان  معه شناسی ایرانمجله جا .دستگیر شده اند پرداخته ایم 3133بزهکاری در تهران بزرگ در سال 

  (ایرانآسیب های اجتماعی در)

 11ص ، تهران، آوای نور،    (جامه شناسی انحرافات: )آسیب شناسی اجتماعی(3114)هدایت اهلل  ،ستوده
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