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Abstract 

Background & Objectives: According to Durkheim, in all societies, there is always a percentage of individuals who are not subject to the law; 

therefore, punishment and imprisonment are required in all societies. However, if this population proceeds its normal range, it will face serious 
problems. The reason and motivation of individuals to commit violent crimes is debatable. Evidence suggests that this phenomenon has expanded 

in our society and is evident in various ways; psychological causes could be considered as a predictive factor for them. The severity and frequency 

of crimes of violence are different for groups and individuals in the community. Over the past few years, extensive research has been conducted 
to identify and identify individuals who are more prone to commit violent crimes. A characteristic that appears to be involved in crime and 

especially violent crime is personality traits. The personality determines the specific profile of the person's behavioral patterns. Considering the 

relationship between crime and mental disorders and personality traits is based on the assumption that patients with mental disorders fail to care 
about the laws of the community. Besides, their behavior is unpredictable and they cannot control their actions. Accordingly, some offenders 

have mental conditions and serious personality problems. The current study aimed to compare the clinical patterns of personality in the 

perpetrators of violent and non–violent crimes. 
Methods: This was a descriptive and comparative study. The statistical population of this study was all Shiraz prisoners. To conduct this research, 

40 offenders with violent crime and 40 non–violent offenders were selected by convenience sampling method. After selecting the samples, 

Millon Clinical Multiracial Inventory–II (MCMI–2) was distributed among them. This questionnaire was developed by Millon in 1977 and 
revised in 1990. This scale measures 13 personality disorders in 175 items, i.e., answered in a "yes/no" manner. These personality disorders 

include paranoid, schizoid, schizotypal, antisocial, borderline, histrionic, narcissistic, avoidant, dependent, and obsessive–compulsive. Millon 

has reported the reliability of this questionnaire in different subscales to range from 0.82 to 0.90. Cronbach's alpha coefficient of this 
questionnaire was also reported from 0.62 to 0.85 by MIBON. In Iran, this questionnaire has been standardized by Chegini and colleagues. In 

their research, the test–retest reliability of the scale was reported to be between 0.61 and 0.71. Moreover, its reliability has been reported by 

Cronbach's alpha for different subscales to range from 0.44 to 0.89. The obtained data were analyzed using SPSS by descriptive and inferential 

statistics, including mean and standard deviation as well as Independent Samples t–test. 

Results: The results of this study showed that there were borderline personality traits (p = 0.031), antisocial (p<0.001), schizoid (p<0.001), 

paranoid (p=0.026) and aggressive / harassing (p=0.013) There is a difference between criminals with violent and non–violent crimes. 
Conclusion: Considering the current research findings and the differences in personality traits among offenders with violent and non–violent 

crimes, it is recommended that the relevant specialists be advised in this regard. Furthermore, therapeutic interventions are required to improve 

personality disorders in criminals with violent crimes. Additionally, because personality disorders are rooted in childhood, improving parenting 
styles is recommended as preventive measures. 

Keywords: Clinical model of personality, Violent crime, Property crime. 
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  .2۰5(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ اهم ید برخط انتشار   

 بالینی شخصیت در بزهکاران مرتکب جرایم خشن و غیرخشنمقایسٔه الگوهای 

 ۳، علی آهنگرنسب2، مهدیه عزیزی1*صالح امیری

 سندگانینو حاتیتوض
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

شناسی قرار گرفته است. هدف از انجام شناسی و جرمشناسی و روانکانون توجه بسیاری از اندیشمندان حوزٔه جامعه ،های اخیر موضوع جرایم خشندر سال زمینه و هدف:
 پژوهش حاضر مقایسٔه الگوهای بالینی شخصیت در بزهکاران مرتکب جرایم خشن و غیرخشن بود. 

منظور انجام این پژوهش چهل مجرم دارای جرم بود. جامعٔه آماری را تمامی زندانیان استان فارس تشکیل دادند. به ایمقایسهعلیپژوهش حاضر توصیفی از نوع  بررسی:روش
ان توزیع ( بین آن1۹۹۰گیری دردسترس انتخاب شدند. پس از انتخاب نمونه پرسشنامٔه شخصیتی چندمحوری )میلون، شیؤه نمونهخشن و چهل مجرم دارای جرم غیرخشن به

های دو گروه مستقل( و در دو سطح توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و استنباطی )آزمون تی مقایسٔه میانگین 21نسخٔه  SPSSافزار ها با استفاده از نرمشد. سپس تحلیل داده
 درصد اطمینان صورت گرفت. ۹5در سطح 

( و =۰٫۰2۶p(، پارانویید )>۰٫۰۰1p(، اسکیزویید )>۰٫۰۰1pاجتماعی )(، ضد=۰٫۰۳1pهای شخصیتی مرزی )نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، بین ویژگی ها:یافته
 ( در بزهکاران دارای جرایم خشن و غیرخشن تفاوت وجود دارد. =۰٫۰1۳pپرخاشگر/آزارگر )

توجه به این موضوعات و بررسی و درمان اختالالت  ،های این پژوهش و تفاوت الگوهای بالینی شخصیت در بزهکاران دارای جرایم خشن و غیرخشنباتوجه به یافته گیری:نتیجه
 شود. شخصیت در بزهکاران به متخصصان در این زمینه توصیه می

 .رخشنالگوهای بالینی شخصیت، بزهکاران، جرم خشن و غی ها:کلیدواژه
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 مقدمه ۱
م خشن کانون توجه بسیاری از یهای اخیر موضوع جرار سالد

قرار گرفته است. طبق شناسی و روان شناسیجامعه اندیشمندان حوزٔه
از افراد تابع قانون نیستند  ینظر دورکیم در تمام جوامع همواره درصد

اما اگر  ؛جوامع نیاز به مجازات و زندان داریم و به همین جهت در همٔه
رو با مشکالت جدی روبه هاین درصد از حد طبیعی خود فراتر رود جامع

 (. 1) شودمی
 محسوب ارادی کنشی ،تسا مترداف بزه جرم و با که جنایی رفتار

 موقعیت در را خود زند کهمی سر از شخص دلیل این به و شودمی
 با هکاست  بنابراین رفتاری داند؛آن می ارتکاب به مجاز مفروض
(. یکی از 2دارد ) مغایرت جامعه متداول هایارزش و هنجارها

ها در جرایم عبارت است از: جرایم خشن و غیرخشن. جرایم بندیدسته
شود که می یخشن شامل قتل، تجاوز جنسی، سرقت مسلحانه و تهاجم
که در حالی مستلزم تقابل و رویارویی مجرمان و قربانیان است؛ در

مخدر معموالً شخص  جرایم غیرخشن نظیر دزدی و مصرف مواد
شود و انجام این صورت رودررو مواجه نمیبا قربانی خود بهمجرم 

 (. ۳جرایم همراه با خشونت نیست )
ها چیست افراد از ارتکاب آن دهد و انگیزٔهاینکه چرا جرم خشن روی می

دهد که این است. شواهد موجود نشان می برانگیزیموضوع بحث
تلف نمایان است ما نیز گسترش یافته و به اشکال مخ پدیده در جامعٔه

گرفتن ای چندعاملی است که نادیدهتردیدی نیست که جرم پدیده (.۴)
سازد. در حال حاضر اغلب آن را غیرممکن می ابهریک از عالئم مبارزه 

شناسان آن را از چهار منظر شناسان و جامعهشناسان و روانجرم
شدنی شناختی و حقوقی بررسیشناختی، جامعهشناختی، روانزیست

نظر شناختی یکی از عواملی که بهاز میان عوامل روان (.2دانند )می
های ، ویژگیدرادویژه جرم خشن دخالت رسد در انجام جرم و بهمی

 شخصیتی است. 
کنندٔه نمایٔه خاص الگوهای رفتاری فرد بوده و آن دسته شخصیت تعیین

کند که شامل الگوهای ثابت فکری و های فرد را بیان میاز ویژگی
ای دیرین و بندی شخصیت پیشینهطبقه(. ۴رفتاری است ) عاطفی و
ای از چهار خلط شامل خون، . بقراط بدن انسان را آمیزهداردباستانی 

دانست. بر این اساس، جالینوس این عقیده را بلغم، صفرا و سودا 
هریک از چهار خلط مذکور در بدن دارای  داشت که مردم برحسب غلبٔه

 ود.یا سوداوی خواهند ب اوی، دموی، بلغمییکی از چهار مزاج صفر

 ند.های مخصوص خود را دارها ویژگیهریک از این مزاج

جو، حسود و طلب، برتریها تندخو، زودخشم، جاهمزاجصفراوی
د. قدم هستند و بیش از دیگران برای رفتار جنایی آمادگی دارنثابت

د. نگرنبین، فعال و سطحیگذران، خوشها خوشمزاجدموی
ها مزاجسوداویهستند.  فعالیتاجتماعی و کم و ها زودآشنامزاجبلغمی

ولی پایداری و استقامت  بوده،وجوش بدبین و پرجنب و مضطرب
(. پذیرش ارتباط بین ارتکاب جرم و اختالالت روانی و 5) ندارند
های شخصیتی بر این فرض مبتنی است که برخی بیماران روانی ویژگی

نشدنی بوده و بینیکنند و رفتار آنان پیشعه اعتنا نمیبه قوانین جام
شود برخی توانند اعمال خود را مهار کنند؛ پس نتیجه گرفته مینمی

 (. ۶مجرمان بیمار روانی هستند )

ارتکاب  زیرارسد بزهکاران مشکالت جدی شخصیتی دارند؛ نظر میبه
 ها در ارتباطبا آننوعی بهکه  اشخاصیاثرات درازمدتی بر به جرم ها آن

برای مثال  ؛گذاردو حتی بر آحاد جامعه و افراد دورتر بر جای می بوده
دهد شیوع مشکالت روانی در جمعیت شده نشان میمطالعات انجام

زندانی درمقایسه با جمعیت عادی میزان بیشتری دارد و در این بین 
. (۷دهد )درصد آن را تشکیل می1۰اختالالت شخصیت نزدیک به 

دهندٔه این موضوع بود که نتایج پژوهش جانسون و همکارانش نشان
های شخصیتی پارانویید، خودشیفتگی، پرخاشگر منفعل و ویژگی

آمیز و مجرمانه را در بینی رفتارهای خشونتضداجتماعی قابلیت پیش
(. نتایج پژوهش استون و همکارانش مشخص کرد ۸نوجوانان دارد )

، پارانویید، ضداجتماعی، مرزی و تگیاختالالت شخصیت خودشیف
پرخاشگر منفعل در بزهکاران دارای جرایم خشن بیشتر از جمعیت 

(. در مطالعٔه دیگری پونده و همکارانش رابطٔه ۹شود )بهنجار دیده می
بین سالمت روان و نوع جرم را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که 

خصیت مانند اختالل اختالالت سایکوتیک و برخی اختالالت ش
شخصیت ضداجتماعی با نوع جرم مرتبط است. در پژوهش او بین 
اختالالت خلقی مانند اختالل دوقطبی و نوع جرم رابطٔه معناداری 

(. پژوهش دیویسون و جانسا نیز نشان داد که بین 1۰مشاهده نشد )
ویژگی شخصیت پارانویید با رفتارهای مجرمانه ارتباط وجود دارد 

در ایران نتایج تحقیق گروسی و همکارانش مشخص کرد بین (. 11)
های شخصیتی خودشیفتگی، ضداجتماعی، مرزی، اسکیزویید و ویژگی

شود پرخاشگر منفعل در جمعیت بهنجار و افراد مجرم تفاوت دیده می
دهندٔه فراوانی اختالالت (. همچنین پژوهش پاالهنگ نشان۷)

، پارانویید و نمایشی در بین شخصیت ضداجتماعی، اسکیزویید، مرزی
هایی که به مقایسٔه (. باوجود پژوهش12مجرمان زندان شهرکرد بود )

اند پژوهشی های شخصیتی در مجرمان و افراد بهنجار پرداختهویژگی
های شخصیتی مجرمان دارای توسط محققان یافت نشد که ویژگی

وهشی در این جرایم خشن و غیرخشن را مقایسه کند. باتوجه به خالٔ پژ
ایش میزان جرایم خشن زامنیت جوامع و افش جرایم خشن در زمینه، نق

نحوی با ارتکاب جرایم خشن در ارتباط در جامعٔه ما یافتن عواملی که به
رسد؛ بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر نظر میبوده، ضروری به

های شخصیتی در بزهکاران دارای جرایم خشن و مقایسٔه ویژگی
 یرخشن بود. غ

 بررسیروش 2
ای بود. جامعٔه آماری این مقایسهپژوهش حاضر توصیفی از نوع علی

منظور انجام پژوهش را تمامی زندانیان استان فارس تشکیل دادند. به
این پژوهش چهل مجرم دارای جرم خشن و چهل مجرم دارای جرم 

ه اینکه گیری دردسترس انتخاب شدند. باتوجه بشیؤه نمونهغیرخشن به
شده اغلب محققان تعداد حداقل سی آزمودنی را در هر گروه مقایسه

های پیشین، محققان ( و همچنین باتوجه به پژوهش1۳توصیه کردند )
های ورود به پژوهش در هر گروه چهل آزمودنی در نظر گرفتند. مالک

شامل داشتن جرم و برخوداری از هوش طبیعی و مالک خروج شامل 
لحاظ رعایت ها توسط آزمودنی بود. بهپرسشنامه نکردنتکمیل

 پژوهشگران اطالعات، آوریجمع با رابطه مالحظات اخالقی در
 در الزم توضیحات و داشتند هاپرسشنامه تکمیل بر دقیقی نظارت
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۳ 

 حق از آگاهی شامل توضیحات این. گرفت قرار کنندگانشرکت اختیار
 شخصی، اطالعات ماندنمحرمانه پژوهش، در شرکت برای انتخاب
 موضوع با ارتباط در اندکی اطالعات و پژوهش در شرکت اهمیت

 پس از انتخاب نمونه پرسشنامٔه شخصیتی چندمحوری .بود پژوهش
ها ها توزیع شد. سپس تحلیل داده( بین آنMCMI1-2بالینی میلون )

و در دو سطح توصیفی و استنباطی  SPSSافزار با استفاده از نرم
صورت گرفت. در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و 

اسمیرنف و آزمون تی در بخش آمار استنباطی از آزمون کولموگروف
های های دو گروه مستقل استفاده شد. دادهمقایسٔه میانگین

وتحلیل درصد اطمینان تجزیه۹5آمده در این پژوهش در سطح دستبه
 کار رفت.شدند. ابزار زیر در این پژوهش به

(: این مقیاس را میلون در MCMI-2پرسشنامٔه چندمحوری میلون )-
تجدیدنظر شد. مقیاس سیزده  1۹۹۰ساخت و در سال  1۹۷۷سال 

صورت بلی و خیر پاسخ ماده که به 1۷5اختالل شخصیت را برحسب 
های شخصیتی عبارت است کند. این اختاللگیری میداده شده، اندازه

از: اسکیزویید؛ اجتنابی؛ وابسته؛ نمایشی؛ خودشیفته؛ ضداجتماعی؛ 
پذیر پرخاشگر؛ خودباختگی؛ پرخاشگر/آزارگر؛ وسواسی جبری؛ فعل

اسکیزوتایپال؛ مرزی؛ پارانویید. میلون میزان پایایی این پرسشنامه را 
از های مختلف آن مقیاسبازآزمون در خرده-روش آزمونبه

گزارش کرد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه از  ۰٫۹۰تا۰٫۸2
(. در ایران این پرسشنامه 1۴دست آمد )توسط میلون به ۰٫۸5تا۰٫۶2

-را چگینی و همکارانش هنجار کردند. در پژوهش آنان پایایی آزمون
روش آلفای کرونباخ برای و پایایی آن به ۰٫۷1تا۰٫۶1بازآزمون از 

 (. 15گزارش شد ) ۰٫۸۹تا۰٫۶۴های مختلف از مقیاسخرده

 هایافته ۳
کنندگان در این پژوهش هشتاد مرد بودند که در دو دستٔه شرکت

بزهکاران دارای جرایم خشن و بزهکاران دارای جرایم غیرخشن قرار 
گرفتند. میانگین سنی برای گروه بزهکاران دارای جرایم خشن 

 ۳۳±۹٫۸۷جرایم غیرخشن  و برای گروه بزهکاران دارای ۳2±1۰٫۳۴
های شخصیتی در بود. نتایج مربوط به میانگین و انحراف معیار ویژگی

همراه مقدار دو گروه بزهکاران دارای جرایم خشن و غیرخشن به
ارائه شده است.  1احتمال حاصل از مقایسٔه این دو میانگین در جدول 

ربوط به این های مفرضذکر است قبل از انجام آزمون تی پیشالزم به
بودن توزیع ها عبارت بود از: نرمالفرضآزمون بررسی شد. این پیش

بودن متغیرها. نتایج حاصل از آزمون ای یا نسبینمرات و فاصله
های بودن توزیع نمرات مقیاساسمیرنوف فرض نرمالکولموگروف

 ها رد نکرد. مختلف را در هریک از گروه

 های شخصیتی در دو گروه بزهکاران دارای جرایم خشن و غیرخشن. میانگین و انحراف معیار ویژگی1جدول 
 مقایسه بزهکاران دارای جرایم غیرخشن بزهکاران دارای جرایم خشن هامقیاس

 مقدار احتمال مقدار تی انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 
 <۰٫۰۰1 ۶٫۸۷ 1٫2۶ ۶٫5 2٫۳۴ ۸٫۸5 اسکیزویید
 ۰٫۰۶1 2٫۹۸ 5٫2۹ ۸٫۸۹ 1٫25 ۹٫۳۴ اجتنابی
 ۰٫11۳ 1٫1۳ 1٫۳1 ۶٫5۹ 2٫۴۶ ۶٫5۴ وابسته
 ۰٫۰۶5 2٫۷۶ ۳٫۶5 ۸٫۸۹ ۳٫۶۷ ۹٫۷۸ نمایشی

 ۰٫۰۷۶ 2٫۴۶ 2٫۶۷ ۷٫۹۸ 2٫2۴ ۸٫۴5 خودشیفته
 <۰٫۰۰1 ۸٫۸5 ۳٫۸۹ 1۰٫۰1 ۳٫۴5 11٫۳2 ضداجتماعی

 ۰٫۰1۳ ۴٫۳1 1٫۶2 1۰٫۹۸ 1٫۷۶ 11٫12 پرخاشگر/آزارگر
 ۰٫121 1٫۳۴ 1٫۷۳ ۷٫۶۳ 1٫۸5 ۷٫5۴ وسواسی/جبری

 ۰٫1۳۷ 1٫۴۷ 2٫۴5 ۹٫۴۹ 2٫2۳ ۹٫۴5 پذیر/پرخاشگرفعل
 ۰٫۰2۶ ۳٫۸۷ 2٫۳۴ 1۰٫۴5 1٫۹1 12٫۳5 پارانویید

 ۰٫۰۷1 2٫۴5 2٫۶۷ ۸٫۶5 2٫2۹ ۸٫5۶ اسکیزوتایپال
 ۰٫۰۳1 5٫۶۴ ۳٫۷۶ 11٫۰1 ۳٫۳۴ 12٫۸۷ مرزی
 ۰٫۰۹2 1٫۹۴ 2٫۴۳ 1۳٫۰5 1٫۶5 1۳٫۴5 افسرده
 ۰٫125 1٫۸5 2٫۶۹ ۸٫۷۳ 1٫۶۷ ۸٫۷۶ سازخودناکام

های شخصیتی شود بین ویژگیمشاهده می 1طورکه در جدول همان
مرزی، ضداجتماعی، پارانویید، آزارگر/پرخاشگر و اسکیزویید در 
بزهکاران دارای جرایم خشن و غیرخشن تفاوت وجود دارد و ستون 

ها در سطح مربوط به مقدار احتمال در جدول نشان داد همٔه این ویژگی
های شخصیتی ر هستند؛ اما بین بقیٔه ویژگیدرصد اطمینان معنادا۹5

در بزهکاران دارای جرایم خشن و غیرخشن تفاوت معناداری مشاهده 
                                                      

1. Millon Clinical Multiracial Inventory- II 

 نشد. 

 بحث 4
هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسٔه الگوهای بالینی شخصیت در 

های حاصل از این پژوهش نشان داد جرایم خشن و غیرخشن بود. یافته
داجتماعی، پارانویید، های شخصیت مرزی، ضکه بین ویژگی
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۴ 

پرخاشگر/آزارگر و اسکیزویید در بزهکاران دارای جرایم خشن و 
غیرخشن تفاوت وجود دارد. در ادامه به تبیین هریک از این نتایج و 

 شود.های قبلی کمی پرداخته میمقایسٔه آن با نتایج پژوهش
 از آن بوده که ویژگی شخصیت مرزی دراولین یافتٔه این پژوهش حاکی

بزهکاران دارای جرایم خشن بیشتر از بزهکاران دارای جرایم غیرخشن 
های این پژوهش با مطالعٔه استون که نشان داد شخصیت است. یافته

( و نیز نتایج پژوهش ۹مرزی در بین قاتالن بیشتر مشاهده شده )
گروسی که مشخص کرد در این ویژگی بین مجرمان و افراد بهنجار 

(، همخوان است. در تبیین نتایج پژوهش حاضر ۷) درادتفاوت وجود 
ختالل شخصیت مرزی یکی از انواع اختالالت روانی است باید گفت ا

که مبتالیان در ظاهر تفاوت آشکاری با افراد سالم ندارند. این افراد بین 
تمیز فرد دچار اختالل  پریشی )وضعیتی که اراده و قؤهدو حالت روان
)وضعیتی که فرد دارای بصیرت و آگاهی است( نژندی است( و روان

های سریع خلق دلیل چرخشپریشی بهدر نوسان هستند. در حالت روان
های پرخطر، مرتکب جرائمی همچون رانندگی ، افرادو خشم شدید
مخدر و انحرافات جنسی  محابای موادعام، مصرف بیخودزنی در مأل

های ساز انجام جرمد زمینهتوانکه این رفتارها می ندشوبیمارگونه می
(. فشارهای محیطی در افراد دارای اختالل ۹ها باشد )خشن در آن

ها ثباتی عاطفی در آنشخصیت مرزی باعث افزایش تنش درونی و بی
ای شده و ممکن شود. در این حالت این بیماران دچار حاالت تجزیهمی

در تالش برای  ها دائمآمیز اقدام کنند. آناست به رفتارهای خشونت
بوده که در این حالت رفتارهای  تکه و غیرمنسجمتکه 1کردن خودجمع

 (. 1۶شود )آمیز در آنان دیده میخودزنی و خشونت

از تفاوت بزهکاران دارای جرایم خشن دومین یافتٔه این پژوهش حاکی
اجتماعی بوده است. همسو با این و غیرخشن در ویژگی شخصیتی ضد

پژوهش پونده نشان داد اختالل شخصیت ضداجتماعی  یافته، نتایج
(. نتایج 1۰ربایی و تجاوز و سرقت مسلحانه ارتباط دارد )بیشتر با آدم

مطالعٔه هوارد نیز مشخص کرد در بین مجرمان دارای جرایم خشن 
های شخصیتی ضداجتماعی و اختالالت هذیانی و تکانشگری ویژگی

ژوهشی دریافت احتمال ارتکاب به (. هیر در پ1۷شود )بیشتر دیده می
که فرد مبتال به اختالل شخصیت ضداجتماعی باشد در مردان قتل وقتی

(. در تبیین نتایج 1۸یابد )ده برابر و در زنان پنجاه برابر افزایش می
پژوهش حاضر باید گفت از اختالالت بسیار مهم شخصیتی که ارتباط 

تماعی است. آن با جرم اثبات شده، اختالل شخصیت ضداج
های این اختالل شخصیتی شامل تکانشگر، خودمحور، ویژگی

شود. همچنین فقدان شرم یا ندامت رحم میعاطفه و بیخودخواه، بی
های گذشته و نبود هرگونه احساس گناه برای اقدامات برای خالفکاری

افراد دارای اختالل شخصیت  های بسیار رایجالعاده بد از ویژگیفوق
شوند ها درگیر خشونت میکه آنعی است. هنگامیضداجتما

های (. باتوجه به ویژگی1۸خشونتشان تکانشی و نامعقول است )
شده ارتباط این اختالل شخصیتی با انجام جرایم خشن شخصیتی بیان

 (. 1۷دور از ذهن نیست )
دهندٔه تفاوت ویژگی شخصیتی پارانویید یافتٔه دیگر این پژوهش نشان

ن دارای جرایم خشن و غیرخشن بوده است. نتایج این در بزهکارا
                                                      

1. Self 

نحوی با پژوهش دیوسون که نشان داد بین ویژگی شخصیت تحقیق به
( و نتایج 11پارانویید با قتل همسر و بستگان نزدیک ارتباط دیده شده )

پژوهش جانسون که مشخص کرد بین این ویژگی شخصیتی و ارتکاب 
(، همخوان است. در تبیین ۸ته )جرم در نوجوانان رابطه وجود داش

نتایج حاضر باید گفت فرد دارای ویژگی شخصیتی پارانویید به دیگران 
خواهند علیه او توطئه کند دیگران میبدبین بوده و دائم به این فکر می

(. افراد مبتال به اختالل 11کنند یا در حال خیانت به وی هستند )
اند. خشک و عصبی شخصیت پارانویید، اغلب اهل جر و بحث و

های پنهان و کردن هستند و انگیزهها آمادٔه حملهرسد که آننظر میبه
یابند. این ویژگی باعث معانی خاص را در رفتار غیرمغرضانٔه دیگران می

 (. ۸شود آنان مرتکب جرایمی نظیر قتل شوند )می

از آن بود که بین ویژگی شخصیت یافتٔه چهارم این پژوهش حاکی
زویید در بزهکاران دارای جرایم خشن و غیرخشن تفاوت وجود اسکی

دارد. این یافتٔه پژوهش با نتایج پژوهش آپوستولوپوس و همکارانش 
ها نشان دادند بین ویژگی شخصیتی اسکیزویید با همخوان است. آن

(. 1۹جرایم خشن مخصوصاً قتل و خودکشی ارتباط وجود دارد )
ان مشخص کرد بعد از اختالل همچنین نتایج پاالهنگ و همکار

شخصیت ضداجتماعی، اختالالت شخصیتی بیشتری که در مجرمان 
(. همچنین لوزا در پژوهشی دریافت 12دیده شده، اسکیزویید است )

بینی کند تواند رفتارهای پرخاشگرانه را پیششخصیت اسکیزویید می
خشم  (. در افراد دارای اختالل شخصیت اسکیزویید در مواقع بروز2۰)

ساز انجام جرایم تواند زمینهشود که همین ویژگی میتکانشگری دیده می
های افراد مبتال به (. یکی دیگر از ویژگی1۹ها باشد )خشن در آن

های دیگران نداشتن به احساساختالل شخصیت اسکیزویید حساسیت
تواند روح و محدود است. این ویژگی نیز میو دارابودن احساسات بی

 (. ۷ساز ارتکاب افراد به جرم خشن شود )زمینه
از تفاوت ویژگی شخصیتی در نهایت یافتٔه دیگر این پژوهش حاکی

پرخاشگر/آزارگر در بزهکاران دارای جرایم خشن و غیرخشن بود. 
های این پژوهش با نتایج استون و هاوارد که نشان دادند بین این یافته

آمیز ارتباط وجود ونتویژگی شخصیتی و جرایم پرخاشگرانه و خش
(. در تبیین این یافتٔه پژوهش باید گفت ۹،1۷، همخوان است )دراد

ویژگی اختالل شخصیت پرخاشگر/آزارگر که سادیسم نیز نام دارد با 
صورت روحی و جسمی تعریف عنوان عالقه به آزاررساندن به دیگران به

لذت در رساندن به دیگران موجب احساس که آسیبطوریشود؛ بهمی
(. با این تعریف از ویژگی شخصیت سادیستیک یافتٔه ۹گردد )فرد می

پذیر است. دردکشیدن فردی دیگر برای افراد این پژوهش توجیه
نظر آنان ایجاد ناراحتی در دیگران اشکالی سادیستیک لذت دارد و به

این افراد از تحقیر و شود. نداشته و بخشی از زندگی محسوب می
خصوص در حضور ر روحی یا جسمی یا جنسی افراد بهتمسخر و آزا

برند و گاهی رفتارهای پرخاشگرانه یا در شکل دیگران لذت زیادی می
 (. ۷) دهندحاد آن جنایتکارانه از خود بروز می

توان به استفاده از ابزار های این پژوهش میازجمله محدودیت
مردان اشاره خودگزارشی و حجم کم نمونه و اجرای این پژوهش روی 

شود از مصاحبه کرد؛ لذا به پژوهشگران بعدی در این حیطه توصیه می
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5 

زنان بزهکار نیز  یور جای پرسشنامه استفاده کنند و این پژوهش بربه
هایی با حجم نمونه یورانجام شود؛ همچنین الزم است این پژوهش 

منظور هایی بهشود پژوهشعالوه پیشنهاد میتر صورت گیرد. بهوسیع
های شخصیتی با نوع جرم توسط ررسی ارتباط هریک از ویژگیب

 بزهکاران انجام پذیرد. 

 گیرینتیجه ۵
های شخصیتی پارانویید، از تفاوت ویژگیهای این پژوهش حاکییافته

مرزی، اسکیزویید، ضداجتماعی و سادیسم در بزهکاران دارای جرایم 

های شخصیت گیری الگوخشن و غیرخشن بود. باتوجه به اینکه شکل
تأثیر عوامل ژنتیکی و محیطی قرار دارد، توجه به این عوامل تحت

های این پژوهش رسد. همچنین باتوجه به یافتهنظر میضروری به
منظور ایجاد تغییراتی در این الگوهای درمانی افراد مجرم بهروان

 شخصیت ضرورت دارد.
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