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Abstract 
Introduction: This study was to investigate and compare the personal-

ity traits and cognitive distortions of people convicted of robbery, drugs, 

and financial crimes.

Methods: A descriptive causal comparison was performed among all 

prisoners of financial crimes, robbery, and drugs in Shirvan prison; in 

which two hundred forty male prisoners were selected voluntarily. Neo-

five-factor questionnaire and interpersonal cognitive distortion scale 

were answered by the participants. Data were analyzed using analysis of 

variance by SPSS software. 

Results: The results of data analysis showed that there was a statisti-

cally significant difference between the mean scores of personality traits 

and cognitive distortions of people convicted of robbery, drugs, and 

financial crimes.

Conclusions: Based on these findings, it is suggested that studies be 

conducted to prevent crime and non-criminal strategies and situational 

prevention and what facilitates criminal behavior. There is a need to pay 

special attention to the provision of psychological services, especially 

psychological training by prison psychologists to prisoners.
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چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی و تحریف های 
شناختی محکومین به سرقت، مواد مخدر و محکومین مالی انجام گرفت.

روش: در این پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای، از بین کلیه زندانیان جرایم مالی، 
سرقت و مواد مخدر زندان شیروان، دویست و چهل نفر از مردان زندانی، به صورت داوطلبانه 

انتخاب شدند. پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو و مقیاس تحریف های شناختی بین فردی 

توسط شرکت کنندگان پاسخ داده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس و به وسیله نرم 

افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد بین میانگین نمرات ویژگی های شخصیتی 
و تحریف های شناختی محکومین به سرقت، مواد مخدر و محکومین مالی تفاوت آماری 

معناداری وجود دارد.

بحثونتیجهگیری: بر اساس این یافته ها پیشنهاد می شود مطالعاتی به منظور پیشگیری 
از جرم و راهکارهای غیرکیفری و پیشگیری و این که چه عواملی رفتار مجرمانه را تسهیل 

می کند انجام شود. ضرورت توجه ویژه به ارائه خدمات روان شناختی به خصوص آموزش های 

روان شناختی به زندانیان ضرورت دارد.
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مقدمه

روانشناسان درزمینه مطالعه جرم وجنایت به دنبال دستیابی به الگوهای رفتاری هستند که در ارتکاب جرم نقش دارند. لذا 
ســواالت زیادی دراین زمینه برای آنان مطرح اســت. از جمله: دالیل و انگیزه های ارتکاب جرم در فرد چیســت؟ چرا افراد 
مجددا دست به ارتکاب جرم می زنند؟ اندریوس و بونتا]1[ به برخی از عواملی اشاره کرده اند که شامل بیکاری، پایین بودن 
سطح تحصیالت، مشکالت و مسایل خانوادگی و زناشویی، شبکه اجتماعی جرم آفرین، مصرف مواد و الکل، کارکردهای 
اجتماعی ضعیف، نگرش های ضد اجتماعی، عوامل شــخصی و هیجانی و اختالالت شخصیتی و روانی می باشد. بسیاری 
از مجرمان در یکی از طبقات بیســت گانه اختالالت روانی که در ســال 2013 تدوین گردیده اســت، قرار می گیرند که از 
آن جمله می توان به افراد دارای اختالل شــخصیت ضد اجتماعی اشــاره کرد که مطابــق تحقیقات مختلف تا هفتاد درصد 
مجرمان زندانی شده را دربر می گیرند.]2[ ویژگی های شخصیتی متغییر هایی هستندکه رابطه آن با سالمت روان در پژوهش ها 
مورد توجه پژوهشــگران بوده است. آیسنک معنقد بود سه عامل اصلی به نام های برون گرایی، نوروزگرایی، پسیکوزگرایی در 
شــخصیت وجود دارد و نشــان داد افراد برون گرا نیازمند ســطوح باالتری از تحریکات محیطی هستند که علت آن ساختار 
زیســتی دستگاه اعصاب آنان می باشد. برون گراها به علت نیاز شدید برای هیجان و تحریک پذیری، حوصله شان خیلی زود 
ســر مــی رود، بنابراین احتمال زیادی وجود دارد تــا مخالف قانون و اجتماع رفتار کنند. همچنیــن نوروزگرایی عامل مهمی 
برای جرم در افراد بزرگســال به حســاب می آِید. به طور کلی، نظریه آیسنک براســاس اینکه افراد مجرم و ضداجتماع در بعد 
برون گرایی دارای نمره باالتری هستند، مورد تاکید قرار گرفته است.]3[ آیسنک همچنین معتقد بود انواع مختلف جرم تحت 
تاثیر ترکیب شرایط محیطی و عوامل عصب شناختی و شخصیتی به وجود می آید. این فرضیه بر این نکته تاکید دارد که برخی 
از شخصیت ها بیش از برخی دیگر مستعد ارتکاب جرم هستند. برخالف اکثر نظریه های معاصر، نظریه آیسنک برای رفتار 
جنایی و رفتار ضداجتماعی تاکید زیادی بر اســتعداد ژنتیکی دارد. آیسنک معتقد نبود که افراد مجرم متولد می شوند، بلکه 
معتقد بود که سیستم عصبی خاص در بعضی از افراد با اکثریت مردم جامعه تفاوت معنادار دارد. طبق نظریه آیسنگ، عامل 
اصلی رفتار جنایی شخصیت است که نقش تعیین کننده در ایجاد رفتار جرم و جنایت دارد و مطالعه آن تنها روش منظم برای 
تعیین رفتار جنایی می باشد.]4[ تحقیقات در زمینه مقایسه ویژگی های شخصیتی در زندانیان نشان داده است که زندانیان مرد 
در نمره مربوط به وجدانی بودن نمرات متفاوتی نســبت به غیرزندانیان دارند.]5[ در تحقیقی دیگر که بر روی صد و هجده 
نفر مرد که در ســه گروه قاتالن مبتال بــه اختالل روانی چهل نفر، قاتالل غیرروانی چهل نفــر و غیرجنایتکار بدون اختالل 
روانی ســی و هشت نفر انجام شده بود، نتایج نشــان داد که در همه ویژگی های شخصیتی، قاتالن مبتال به اختالل روانی و 
غیرروانی نمرات پایینتری را در مقایســه با گروه کنترل افراد غیرجنایتکار بدون اختالل روانی نشان دادند. بیشتر ویژگی های 
شخصیتی ارزیابی شده با روان پریشی همراه بود.]6[ بک معتقد است کسانی که مشکالت هیجانی دارند مرتکب خطاهایی 
در منطق نیز می شوند که واقعیت عینـــی را به  سمت خودخوار شماری متمایل می کند. درمـــان شناختی، مشکالت روانـی 
را ناشـی از فرآیندهایی چون تفکر معیوب، استنباط های غلط بر پایه اطالعات ناکافی یا نادرست، و ناتوانی در متمایز کردن 
خیال از واقعیت می داند.]7[ تحقیقات نشــان داده است که زندانیان متجاوزجنسی و حمالت غیرمجاز، تحریفات شناختی 
بیشتری نسبت به گروه کنترل دارند. تحریفات شناختی که توسط مجرمان جنسی علیه زنان به نمایش گذاشته می شود فراتر 
از اختالفات فرهنگی اســت.]8[ یکی از مدل هایی که برروی تحریف شــناختی تاثیر گذار است و برای تجزیه و تحلیل این 
مفهوم مطرح شــده اســت مدل شناختی بک می باشد. به اعتقاد بک]9[ افراد از همان دوران کودکی درباره خود، دیگران و 
دنیای پیرامونشان باورهای خاص ایجاد می کنند. مهمترین این باورها یا باورهای اصلی، ادراک ها یا دریافت های چنان بنیادین 
و عمیق می باشــد که حتی برای خود واضح و روشــن نیســتند. همان گونه که وجود اشیا برای افراد حقیقت دارد، این اعتقاد 
را نیز به عنوان حقیقت مطلق در نظر می گیرند. این افراد تمایل دارند به طور گزینشــی بر روی اطالعاتی تمرکز کنند که باور 
اصلیشان را تایید می کنند و اطالعات متضاد با باور اصلی خود را نادیده گرفته و یا به آن ها اهمیت نمی دهند. بنابر این اگرچه 
این باور نادرســت و ناکارآمد می باشــد اما به این طریق آن را حفظ می کنند . باقرپورگرده رشت و مطلبی]10[ در پژوهشی به 
مقایسه تحریف شناختی و کیفیت زندگی در بین زندانیان مواد مخدر و زندانیان سرقت و زندانیان ناشی از چک در شهرستان 
میاندوآب پرداختند، یافته های این پژوهش بیانگر آن بوده اســت که بین نمرات حیطه روان شناختی کیفیت زندگی زندانیان 
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انسیه بابایی و همکاران

مرتکــب ســرقت و زندانیان مرتبــط با چک 
تفاوت معناداری وجــود دارد و میزان نمرات 
حیطه روان شــناختی کیفیت زندگی به ترتیب 
در زندانیان مرتبط با چک از زندانیان مرتکب 
ســرقت کمتر می باشــد و در متغییر تحریف 
شــناختی و مولفه های آن )تعمیم مبالغه آمیز، 
درشــت بینی-ریزبینــی، شخصی ســازی( و 
نگرش های ناکارآمد )نیاز به تایید اجتماعی و 
کمال گرایی( دربین زندانیان سرقت و زندانیان 
 ناشــی از چک تفاوت معناداری وجود دارد. 

از اهمیــت کاربردی این پژوهش می توان به نوع خدمات پیشــنهادی به 
زندانیان با توجه به متغییرهای ذکر شــده و نوع جرم با اســتفاده از نتایج 
به دســت آمده در جهت چگونگی تدوین برنامه های خدماتی، آموزشی 
گاهی از ابعاد شخصیت و تحریفات  و حتی پیشگیری اشاره نمود. لذا آ
شــناختی و مقایســه آن در جرم های مختلف، ضرورت انجام بررســی 
حاضر را در جهــت عرضه بهینه خدمات بهداشــت روان، به خصوص 
به کارگیری نیروهای متخصص و کارآمد در زندان ها به منظور تشخیص 
و انجام اقدامات روان درمانی در میان مددجویان زندان را موجب گشته 
و می تواند نوع خدمات عرضه شده به زندانیان را با توجه به نوع جرم که 

در پرونده آن ها درج شده است پیشنهاد دهد.

روش

در این مطالعه از پژوهش توصیفی)علی مقایسه ای( استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر ششصد و چهل نفر از 
زندانیان مرد جرایم مالی، ســرقت و مواد مخدر که در بازه زمانی شــهریور تا آبان ماه 1398مشغول به گذراندن حبس بودند 

به دلیل در دسترس بودن ازبین کلیه زندانیان شیروان انتخاب شدند.
با توجه به فرمول کوکران و حجم جامعه آماری، تعداد دویســت و ســی و هشــت نفر به عنوان نمونه انتخاب شــدند که با 
در نظر گرفتن ریزش به دویســت و چهل نفر افزایش پیدا کرد. در این تحقیق ســه گروه وابســته به مواد، زندانی های سرقتی 
و زندانی های مالی شــرکت کردند که تعداد هر گروه هشــتاد نفر در نظر گرفته شــد. نمونه مورد مطالعه از نظر ویژگی های 
جمعیت شــناختی ســن، تحصیالت، محل سکونت، ســطح اجتماعی، اقتصادی و وضعیت تاهل شــبیه همتا شدند. شیوه 

نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری در دسترس بود. 
مالکهایورود:رضایت شــرکت در مطالعه، داشــتن حداقل چهار ماه حبس، نداشتن آسیب های جسمی و روانی و 
گروه ســنی بیســت تا چهل و پنج سال. افراد نمونه در صورت عدم تمایل به ادامه شــرکت در مطالعه می توانستند از مطالعه 
خارج شــوند. این اطمینان به آزمودنی ها داده شــد که تمام اطالعات محرمانه است و به منظور رعایت حریم خصوصی؛ نام 

و نام خانوادگی آنان درج نخواهد شد.
ابزارهایپژوهش

پرسشــنامهتجدیدنظرشــدهپنجعاملیشــخصیتنئو: این پرسشــنامه فرم کوتاه شــده پرسشــنامه تجدید نظر شده 
شخصیت نئو است که برای دست آوردن اندازه مختصر و مفیدی از پنج فاکتور بنیادی شخصیت شامل روان رنجورخویی، 
برون گرایی، بازبودن به تجربه، توافق پذیری، وجدانی بودن. توســط کاســتا و مک کری1992 ساخته شده است. هر کدام 
از عامل ها دارای دوازده ماده می باشــد. در کل آزمودنی در هر مقیاس نمره ای از صفر تا چهل و هشــت احراز می کند این 
پرسشــنامه در ایران توسط گروســی]11[ هنجاریابی شده است. اعتبار این پرسشنامه با استفاده از روش آزمون-آزمون مجدد 
در مورد دویســت و هشــت نفر از دانشجویان با فاصله ســه ماه به ترتیب هشتاد و سه صدم، هفتاد و پنج صدم، هشتاد صدم، 

هفتاد و نه صدم، هفتاد و نه صدم برای عواملN،E،O،A،C به دست آمده است. 
مقیاستحریفهایشناختیبینفردی: مقیاس تحریف های شناختی بین فردی، تحریف های شناختی کلی را که هر 
کسی در روابطش با دیگران نشان می دهد، اندازه می گیرد. این مقیاس ابتدا توسط حماچی و بیوک اوزترک]12[ تهیه و تنظیم 
شده و شامل نوزده سوال با طیف لیکرت کامال مخالفم برابر یک، مخالفم دو، نظری ندارم سه، موافقم چهار و قویا موافقم 
پنج است. کل گویه ها به صورت معکوس نمره گذاری می شود. نمره باال در این مقیاس حاکی از تحریف های شناختی بین 
فردی باال و نمره پایین نشان دهنده تحریف های شناختی بین فردی پایین است. دامنه نمرات کل پرسشنامه بین نوزده تا نود 
و پنج اســت. روایی این مقیاس مطلوب بوده اســت و ضریب پایایی کل پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ هشتصد و شانزده 
هزارم به دســت آمده اســت. این آزمون در ایران توسط بهاری در ســال 1388 ترجمه شده است و سپس بر روی شصت نفر 
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مقایسه ویژگی های شخصیتی و تحریف های شناختی زندانیان محکومین به سرقت، مواد مخدر و محکومین مالی

مرد و زن اجرا شد. ضریب پایایی کل پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 
هفتاد و نه صدم به دســت آمد. در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی کل 
پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ هفتاد و هشت صدم به دست آمد. که 

نشان دهنده پایایی این ابزار می باشد.
شیوهاجرا:پس از تعیین حجم نمونه، تعداد افراد مورد نظر از جامعه 
انتخاب شــدند. برای گردآوری داده ها ابتدا هماهنگی الزم با مسووالن 
زندان صورت گرفت سپس بر اساس روش نمونه گیری تصادفی نمونه ها 
از بین سه دسته از زندانیان انتخاب شد. اجرای آزمون به صورت انفرادی 
بود. پرسشــنامه تجدید نظر شــده پنج عاملی شــخصیت نئو و مقیاس 
تحریف های شناختی بین فردیICDS در اختیار افراد نمونه قرار گرفت. 

قبل از تکمیل پرسشــنامه ها ابتدا در خصوص 
ماهیــت و هــدف از اجــرای پرسشــنامه ها 
توضیحاتی به زندانیان ارایه شــد و با تاکید بر 
محرمانه بودن اطالعات پرسشنامه ها اعتماد و 
رضایــت آنان برای همکاری با پژوهش جلب 
شد. سپس پرسشنامه های تکمیل شده توسط 

آنان، جمع آوری گردید.
شیوهتحلیلدادهها: داده ها با استفاده 
 SPSS از تحلیل واریانس و به وسیله نرم افزار

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

در ابتــدا جهت انجام تحلیل های آماری در این بررســی نرمال بودن توزیع متغییرهــا در جامعه آماری مد نظر قرار گرفت و 
با اســتفاده از آزمون کالموگروف – اســمیرنوف یک راهه انجام شــد. نتایج درج شــده در جدول شماره یک نشان می دهد 
که توزیع متغییرهای ویژگی های شــخصیتی و تحریفات شــناختی با توجه به اینکه ســطح معنادری به دســت آمده بیشتر از 
ســطح بحرانیP>0.05 می باشد، نرمال است. جهت بررســی فرضیه اول پژوهش مبنی بر تفاوت بین محکومین به سرقت، 

مــواد مخدر با محکومین مالی در ویژگی های شــخصیتی و فرضیــه دوم مبنی بر تفاوت بین 
محکومین به ســرقت، مواد مخدر با محکومین مالی در تحریفات شــناختی از شاخص های 

آماری تحلیــل واریانــس چندمتغییری مانووا، همبســتگی 
پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغییری استفاده شد. با توجه 
به این که همگنی واریانــس از پیش فرض های اصلی تحلیل 
واریانــس چند متغییری اســت، قبل از عرضــه نتایج تحلیل 
واریانس، از آزمون لوین برای بررسی فرض برابری واریانس 
خطای متغییر های وابسته اســتفاده گردید. اطالعات جدول 
شماره دو نشــان می دهد که هر سه شــاخص آماره مالک 
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-( نتایج آزمون کالموگروف1جدول)
سمیرنوف یکراهه جهت بررسی نرمال بودن ا

 توزیع متغیرها 

 هاگروه  متغیر 
آماره  

کولموگراف  
 اسمیرنف 

 معناداری

های ویژگی 
 شخصیتی 

 244/0 783/0 سرقت
 07/0 681/0 مخدر  مواد

 09/0 883/0 مالی  محکومین

تحریف  
 شناختی 

 110/0 673/0 سرقت
 162/0 728/0 مخدر  مواد

 09/0 732/0 مالی  محکومین

های شخصیتی  ( نتایج آزمون لوین ویژگی2جدول)
 ها برای بررسی همگنی واریانس گروه 

 F هاگروه  متغیر 
Df  
 مخرج 

Df  
 صورت

سطح  
 معناداری

های ویژگی 
 شخصیتی 

 58/0 77 2 57/13 سرقت
 25/0 77 2 26/9 مخدر  مواد

 84/0 77 2 40/12 مالی  محکومین
 12/0 237 2 88/1 کل

تحریفات  
 شناختی 

 94/0 77 2 06/2 سرقت
 83/0 77 2 18/0 مخدر  مواد

 80/0 77 2 12/0 مالی  محکومین
 54/0 237 2 22/0 کل

( مقدار المبدای وبلکز در تحلیل واریانس 3جدول)
 چندمتغیره 

های ویژگی 
 شخصیتی 

 آزمون 
مقداره 
آماره  
 آزمون 

F 
سطح  
معنی  
 داری 

مجذور  
 اتا

 464/0 001/0 94/8 47/0 اثر پیالیی 
 464/0 001/0 17/10 54/0 المبدای ویلکز 
 464/0 001/0 42/11 80/0 اثر هاتلینگ 
 464/0 001/0 92/21 76/0 ریشه روی 

تحریفات  
 شناختی 

 462/0 000/0 20/5 46/0 اثر پیالیی 
 462/0 000/0 20/5 35/0 المبدای ویلکز 
 462/0 000/0 20/5 86/0 اثر هاتلینگ 
 462/0 000/0 20/5 86/0 ریشه روی 

های جرایم مالی و مقایسه گروه ( 5)جدول
شخصیت و سرقت و مواد مخدر در عوامل 

 تحریفات شناختی 

تفاوت   هاگروه  عامل 
 هامیانگین 

خطای 
انحراف  

 معیار 

سطح  
معنی  
 داری 

 روان نژندگرایی 
 001/0 15/1 -06/6 مالی 

 62/0 15/1 -06/1 مواد مخدر 
 001/0 15/1 00/5 سرقتی 

 برونگرایی 
 001/0 40/1 62/5 مالی 

 28/0 40/1 14/2 مواد مخدر 
 03/0 40/1 -48/3 سرقتی 

 انعطاف پذیری
 003/0 39/1 -62/4 مالی 

 03/0 39/1 -56/3 مواد مخدر 
 72/0 39/1 06/1 سرقتی 

 دلپذیر بودن 
 001/0 90/0 36/4 مالی 

 005/0 90/0 86/2 مواد مخدر 
 22/0 90/0 -50/1 سرقتی 

 باوجدان بودن 
 006/0 25/1 94/3 مالی 

 006/0 25/1 14/3 مواد مخدر 
 79/0 25/1 -80/0 سرقتی 

ی فرد نیطرد ب  
 

- 733/0 مالی   348/0  037/0  
- 873/0 سرقت  417/0  038/0  

733/0 مواد مخدر   348/0  037/0  
  ریتوقعات غ

  نیب نانهیواقع ب 
یفرد  

ی مال   020/1 -  321/0  002/0  
266/1 سرقت  358/0  001/0  

020/1 مخدر  مواد  321/0  002/0  

  اشتباه ریتعب
ی فرد نیب  

-160/1 ی مال   423/0  007/0  
145/1 سرقت  322/0  006/0  

160/1 مخدر  مواد  423/0  007/0  

تحریف  
 شناختی 

- 398/5 ی مال   553/1  001/0  
513/7 سرقت  861/1  001/0  

398/5 مخدر  مواد  553/1  001/0  

 ( نتایج تحلیل واریانس برای عوامل شخصیتی در سه گروه 4جدول)

مجموع   مقیاس  منبع 
 مجذورات 

درجه  
 آزادی 

میانگین 
 F مجذورات 

سطح  
معنی  
 داری 

های ویژگی 
 شخصیتی 

 001/0 77/15 72/523 2 47/1047 روان نژندگرایی 
 001/0 12/8 28/402 2 57/804 برونگرایی 

 003/0 07/6 84/292 2 69/585 انعطاف پذیری
 001/0 13/12 32/245 2 65/490 دلپذیربودن 

 005/0 53/5 86/216 2 72/433 باوجدان بودن 

 خطا

نژندگرایی  روان  02/4880 237 19/23   
   52/49 237 20/7280 برونگرایی 

پذیری انعطاف  80/7081 237 17/48   
   21/20 237 54/2971 دلپذیربودن 

   15/39 237 78/5755 بودن  باوجدان

تحریفات  
 شناختی 

 004/0 62/8 22/24 1 22/24 ی فرد نیطرد ب
 000/0 21/2 39/126 1 39/126 ی فرد نیب نانهی واقع ب ریتوقعات غ

 001/0 76/17 99/63 1 99/63 ی فرد نیب ریسوء تعب 

 خطا
ی فرد نیطرد ب  12/3580 237 10/15   

ی فرد نیب نانهی واقع ب ریتوقعات غ  58/5260 237 19/22   
ی فرد نیب ریسوء تعب   33/4281 237 06/18   
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-( نتایج آزمون کالموگروف1جدول)
سمیرنوف یکراهه جهت بررسی نرمال بودن ا

 توزیع متغیرها 

 هاگروه  متغیر 
آماره  

کولموگراف  
 اسمیرنف 

 معناداری

های ویژگی 
 شخصیتی 

 244/0 783/0 سرقت
 07/0 681/0 مخدر  مواد

 09/0 883/0 مالی  محکومین

تحریف  
 شناختی 

 110/0 673/0 سرقت
 162/0 728/0 مخدر  مواد

 09/0 732/0 مالی  محکومین

های شخصیتی  ( نتایج آزمون لوین ویژگی2جدول)
 ها برای بررسی همگنی واریانس گروه 

 F هاگروه  متغیر 
Df  
 مخرج 

Df  
 صورت

سطح  
 معناداری

های ویژگی 
 شخصیتی 

 58/0 77 2 57/13 سرقت
 25/0 77 2 26/9 مخدر  مواد

 84/0 77 2 40/12 مالی  محکومین
 12/0 237 2 88/1 کل

تحریفات  
 شناختی 

 94/0 77 2 06/2 سرقت
 83/0 77 2 18/0 مخدر  مواد

 80/0 77 2 12/0 مالی  محکومین
 54/0 237 2 22/0 کل

( مقدار المبدای وبلکز در تحلیل واریانس 3جدول)
 چندمتغیره 

های ویژگی 
 شخصیتی 

 آزمون 
مقداره 
آماره  
 آزمون 

F 
سطح  
معنی  
 داری 

مجذور  
 اتا

 464/0 001/0 94/8 47/0 اثر پیالیی 
 464/0 001/0 17/10 54/0 المبدای ویلکز 
 464/0 001/0 42/11 80/0 اثر هاتلینگ 
 464/0 001/0 92/21 76/0 ریشه روی 

تحریفات  
 شناختی 

 462/0 000/0 20/5 46/0 اثر پیالیی 
 462/0 000/0 20/5 35/0 المبدای ویلکز 
 462/0 000/0 20/5 86/0 اثر هاتلینگ 
 462/0 000/0 20/5 86/0 ریشه روی 

های جرایم مالی و مقایسه گروه ( 5)جدول
شخصیت و سرقت و مواد مخدر در عوامل 

 تحریفات شناختی 

تفاوت   هاگروه  عامل 
 هامیانگین 

خطای 
انحراف  

 معیار 

سطح  
معنی  
 داری 

 روان نژندگرایی 
 001/0 15/1 -06/6 مالی 

 62/0 15/1 -06/1 مواد مخدر 
 001/0 15/1 00/5 سرقتی 

 برونگرایی 
 001/0 40/1 62/5 مالی 

 28/0 40/1 14/2 مواد مخدر 
 03/0 40/1 -48/3 سرقتی 

 انعطاف پذیری
 003/0 39/1 -62/4 مالی 

 03/0 39/1 -56/3 مواد مخدر 
 72/0 39/1 06/1 سرقتی 

 دلپذیر بودن 
 001/0 90/0 36/4 مالی 

 005/0 90/0 86/2 مواد مخدر 
 22/0 90/0 -50/1 سرقتی 

 باوجدان بودن 
 006/0 25/1 94/3 مالی 

 006/0 25/1 14/3 مواد مخدر 
 79/0 25/1 -80/0 سرقتی 

ی فرد نیطرد ب  
 

- 733/0 مالی   348/0  037/0  
- 873/0 سرقت  417/0  038/0  

733/0 مواد مخدر   348/0  037/0  
  ریتوقعات غ

  نیب نانهیواقع ب 
یفرد  

ی مال   020/1 -  321/0  002/0  
266/1 سرقت  358/0  001/0  

020/1 مخدر  مواد  321/0  002/0  

  اشتباه ریتعب
ی فرد نیب  

-160/1 ی مال   423/0  007/0  
145/1 سرقت  322/0  006/0  

160/1 مخدر  مواد  423/0  007/0  

تحریف  
 شناختی 

- 398/5 ی مال   553/1  001/0  
513/7 سرقت  861/1  001/0  

398/5 مخدر  مواد  553/1  001/0  

 ( نتایج تحلیل واریانس برای عوامل شخصیتی در سه گروه 4جدول)

مجموع   مقیاس  منبع 
 مجذورات 

درجه  
 آزادی 

میانگین 
 F مجذورات 

سطح  
معنی  
 داری 

های ویژگی 
 شخصیتی 

 001/0 77/15 72/523 2 47/1047 روان نژندگرایی 
 001/0 12/8 28/402 2 57/804 برونگرایی 

 003/0 07/6 84/292 2 69/585 انعطاف پذیری
 001/0 13/12 32/245 2 65/490 دلپذیربودن 

 005/0 53/5 86/216 2 72/433 باوجدان بودن 

 خطا

نژندگرایی  روان  02/4880 237 19/23   
   52/49 237 20/7280 برونگرایی 

پذیری انعطاف  80/7081 237 17/48   
   21/20 237 54/2971 دلپذیربودن 

   15/39 237 78/5755 بودن  باوجدان

تحریفات  
 شناختی 

 004/0 62/8 22/24 1 22/24 ی فرد نیطرد ب
 000/0 21/2 39/126 1 39/126 ی فرد نیب نانهی واقع ب ریتوقعات غ

 001/0 76/17 99/63 1 99/63 ی فرد نیب ریسوء تعب 

 خطا
ی فرد نیطرد ب  12/3580 237 10/15   

ی فرد نیب نانهی واقع ب ریتوقعات غ  58/5260 237 19/22   
ی فرد نیب ریسوء تعب   33/4281 237 06/18   
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-( نتایج آزمون کالموگروف1جدول)
سمیرنوف یکراهه جهت بررسی نرمال بودن ا

 توزیع متغیرها 

 هاگروه  متغیر 
آماره  

کولموگراف  
 اسمیرنف 

 معناداری

های ویژگی 
 شخصیتی 

 244/0 783/0 سرقت
 07/0 681/0 مخدر  مواد

 09/0 883/0 مالی  محکومین

تحریف  
 شناختی 

 110/0 673/0 سرقت
 162/0 728/0 مخدر  مواد

 09/0 732/0 مالی  محکومین

های شخصیتی  ( نتایج آزمون لوین ویژگی2جدول)
 ها برای بررسی همگنی واریانس گروه 

 F هاگروه  متغیر 
Df  
 مخرج 

Df  
 صورت

سطح  
 معناداری

های ویژگی 
 شخصیتی 

 58/0 77 2 57/13 سرقت
 25/0 77 2 26/9 مخدر  مواد

 84/0 77 2 40/12 مالی  محکومین
 12/0 237 2 88/1 کل

تحریفات  
 شناختی 

 94/0 77 2 06/2 سرقت
 83/0 77 2 18/0 مخدر  مواد

 80/0 77 2 12/0 مالی  محکومین
 54/0 237 2 22/0 کل

( مقدار المبدای وبلکز در تحلیل واریانس 3جدول)
 چندمتغیره 

های ویژگی 
 شخصیتی 

 آزمون 
مقداره 
آماره  
 آزمون 

F 
سطح  
معنی  
 داری 

مجذور  
 اتا

 464/0 001/0 94/8 47/0 اثر پیالیی 
 464/0 001/0 17/10 54/0 المبدای ویلکز 
 464/0 001/0 42/11 80/0 اثر هاتلینگ 
 464/0 001/0 92/21 76/0 ریشه روی 

تحریفات  
 شناختی 

 462/0 000/0 20/5 46/0 اثر پیالیی 
 462/0 000/0 20/5 35/0 المبدای ویلکز 
 462/0 000/0 20/5 86/0 اثر هاتلینگ 
 462/0 000/0 20/5 86/0 ریشه روی 

های جرایم مالی و مقایسه گروه ( 5)جدول
شخصیت و سرقت و مواد مخدر در عوامل 

 تحریفات شناختی 

تفاوت   هاگروه  عامل 
 هامیانگین 

خطای 
انحراف  

 معیار 

سطح  
معنی  
 داری 

 روان نژندگرایی 
 001/0 15/1 -06/6 مالی 

 62/0 15/1 -06/1 مواد مخدر 
 001/0 15/1 00/5 سرقتی 

 برونگرایی 
 001/0 40/1 62/5 مالی 

 28/0 40/1 14/2 مواد مخدر 
 03/0 40/1 -48/3 سرقتی 

 انعطاف پذیری
 003/0 39/1 -62/4 مالی 

 03/0 39/1 -56/3 مواد مخدر 
 72/0 39/1 06/1 سرقتی 

 دلپذیر بودن 
 001/0 90/0 36/4 مالی 

 005/0 90/0 86/2 مواد مخدر 
 22/0 90/0 -50/1 سرقتی 

 باوجدان بودن 
 006/0 25/1 94/3 مالی 

 006/0 25/1 14/3 مواد مخدر 
 79/0 25/1 -80/0 سرقتی 

ی فرد نیطرد ب  
 

- 733/0 مالی   348/0  037/0  
- 873/0 سرقت  417/0  038/0  

733/0 مواد مخدر   348/0  037/0  
  ریتوقعات غ

  نیب نانهیواقع ب 
یفرد  

ی مال   020/1 -  321/0  002/0  
266/1 سرقت  358/0  001/0  

020/1 مخدر  مواد  321/0  002/0  

  اشتباه ریتعب
ی فرد نیب  

-160/1 ی مال   423/0  007/0  
145/1 سرقت  322/0  006/0  

160/1 مخدر  مواد  423/0  007/0  

تحریف  
 شناختی 

- 398/5 ی مال   553/1  001/0  
513/7 سرقت  861/1  001/0  

398/5 مخدر  مواد  553/1  001/0  

 ( نتایج تحلیل واریانس برای عوامل شخصیتی در سه گروه 4جدول)

مجموع   مقیاس  منبع 
 مجذورات 

درجه  
 آزادی 

میانگین 
 F مجذورات 

سطح  
معنی  
 داری 

های ویژگی 
 شخصیتی 

 001/0 77/15 72/523 2 47/1047 روان نژندگرایی 
 001/0 12/8 28/402 2 57/804 برونگرایی 

 003/0 07/6 84/292 2 69/585 انعطاف پذیری
 001/0 13/12 32/245 2 65/490 دلپذیربودن 

 005/0 53/5 86/216 2 72/433 باوجدان بودن 

 خطا

نژندگرایی  روان  02/4880 237 19/23   
   52/49 237 20/7280 برونگرایی 

پذیری انعطاف  80/7081 237 17/48   
   21/20 237 54/2971 دلپذیربودن 

   15/39 237 78/5755 بودن  باوجدان

تحریفات  
 شناختی 

 004/0 62/8 22/24 1 22/24 ی فرد نیطرد ب
 000/0 21/2 39/126 1 39/126 ی فرد نیب نانهی واقع ب ریتوقعات غ

 001/0 76/17 99/63 1 99/63 ی فرد نیب ریسوء تعب 

 خطا
ی فرد نیطرد ب  12/3580 237 10/15   

ی فرد نیب نانهی واقع ب ریتوقعات غ  58/5260 237 19/22   
ی فرد نیب ریسوء تعب   33/4281 237 06/18   
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-( نتایج آزمون کالموگروف1جدول)
سمیرنوف یکراهه جهت بررسی نرمال بودن ا

 توزیع متغیرها 

 هاگروه  متغیر 
آماره  

کولموگراف  
 اسمیرنف 

 معناداری

های ویژگی 
 شخصیتی 

 244/0 783/0 سرقت
 07/0 681/0 مخدر  مواد

 09/0 883/0 مالی  محکومین

تحریف  
 شناختی 

 110/0 673/0 سرقت
 162/0 728/0 مخدر  مواد

 09/0 732/0 مالی  محکومین

های شخصیتی  ( نتایج آزمون لوین ویژگی2جدول)
 ها برای بررسی همگنی واریانس گروه 

 F هاگروه  متغیر 
Df  
 مخرج 

Df  
 صورت

سطح  
 معناداری

های ویژگی 
 شخصیتی 

 58/0 77 2 57/13 سرقت
 25/0 77 2 26/9 مخدر  مواد

 84/0 77 2 40/12 مالی  محکومین
 12/0 237 2 88/1 کل

تحریفات  
 شناختی 

 94/0 77 2 06/2 سرقت
 83/0 77 2 18/0 مخدر  مواد

 80/0 77 2 12/0 مالی  محکومین
 54/0 237 2 22/0 کل

( مقدار المبدای وبلکز در تحلیل واریانس 3جدول)
 چندمتغیره 

های ویژگی 
 شخصیتی 

 آزمون 
مقداره 
آماره  
 آزمون 

F 
سطح  
معنی  
 داری 

مجذور  
 اتا

 464/0 001/0 94/8 47/0 اثر پیالیی 
 464/0 001/0 17/10 54/0 المبدای ویلکز 
 464/0 001/0 42/11 80/0 اثر هاتلینگ 
 464/0 001/0 92/21 76/0 ریشه روی 

تحریفات  
 شناختی 

 462/0 000/0 20/5 46/0 اثر پیالیی 
 462/0 000/0 20/5 35/0 المبدای ویلکز 
 462/0 000/0 20/5 86/0 اثر هاتلینگ 
 462/0 000/0 20/5 86/0 ریشه روی 

های جرایم مالی و مقایسه گروه ( 5)جدول
شخصیت و سرقت و مواد مخدر در عوامل 

 تحریفات شناختی 

تفاوت   هاگروه  عامل 
 هامیانگین 

خطای 
انحراف  

 معیار 

سطح  
معنی  
 داری 

 روان نژندگرایی 
 001/0 15/1 -06/6 مالی 

 62/0 15/1 -06/1 مواد مخدر 
 001/0 15/1 00/5 سرقتی 

 برونگرایی 
 001/0 40/1 62/5 مالی 

 28/0 40/1 14/2 مواد مخدر 
 03/0 40/1 -48/3 سرقتی 

 انعطاف پذیری
 003/0 39/1 -62/4 مالی 

 03/0 39/1 -56/3 مواد مخدر 
 72/0 39/1 06/1 سرقتی 

 دلپذیر بودن 
 001/0 90/0 36/4 مالی 

 005/0 90/0 86/2 مواد مخدر 
 22/0 90/0 -50/1 سرقتی 

 باوجدان بودن 
 006/0 25/1 94/3 مالی 

 006/0 25/1 14/3 مواد مخدر 
 79/0 25/1 -80/0 سرقتی 

ی فرد نیطرد ب  
 

- 733/0 مالی   348/0  037/0  
- 873/0 سرقت  417/0  038/0  

733/0 مواد مخدر   348/0  037/0  
  ریتوقعات غ

  نیب نانهیواقع ب 
یفرد  

ی مال   020/1 -  321/0  002/0  
266/1 سرقت  358/0  001/0  

020/1 مخدر  مواد  321/0  002/0  

  اشتباه ریتعب
ی فرد نیب  

-160/1 ی مال   423/0  007/0  
145/1 سرقت  322/0  006/0  

160/1 مخدر  مواد  423/0  007/0  

تحریف  
 شناختی 

- 398/5 ی مال   553/1  001/0  
513/7 سرقت  861/1  001/0  

398/5 مخدر  مواد  553/1  001/0  

 ( نتایج تحلیل واریانس برای عوامل شخصیتی در سه گروه 4جدول)

مجموع   مقیاس  منبع 
 مجذورات 

درجه  
 آزادی 

میانگین 
 F مجذورات 

سطح  
معنی  
 داری 

های ویژگی 
 شخصیتی 
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ی فرد نیب ریسوء تعب   33/4281 237 06/18   
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تابستان 1400، دوره 10، شماره 2، پیاپی 4936

انسیه بابایی و همکاران

آزمــون در مورد تفــاوت گروه هــا در زمینه 
ویژگی های شــخصیتی و تحریفات شناختی 
معنــی دار شــده اســت. این موضوع نشــان 
می دهد که میان ســه گروه، حداقل در یکی 
از زیر مقیاس های ویژگی های شــخصیتی و 
تحریفات شــناختی تفاوت معنــی دار وجود 
دارد. آزمون پیگیری در جدول شــماره ســه 
آمده است. جدول شــماره سه نتایج حاصل 
از آزمــون المبــدای ویلکز)عوامــل پنجگانه 
شخصیتی و تحریفات شناختی( نشان دهنده 
تفاوت معنی دار سه گروه می باشد. F به دست 

آمده، بیانگرمعنی دار بودن تفاوت است.
نتایج حاصــل از تحلیل واریانس در جدول 
شــماره چهار آمده اســت. چنان که مشاهده 
می شــود میــزان f در میان تمــام عوامل)روان 
انعطاف پذیــری،  برون گرایــی،  نژندگرایــی، 
دل پذیر بــودن، باوجدان بــودن( و تحریفات 

شناختی معنی دار است. 
با توجــه به معنــی داری تفاوت هــا در همه 
عوامل، برای مشــخص کردن دقیق تفاوت ها 

در بین ســه گروه، آزمون تعقیبی توکی به کار گرفته شــد. نتایج حاصل 
در جدول شــماره پنج نمایش داده شــده اســت. نتایج آزمون تعقیبی 
نشــان داد، در عوامل روان نژندگرایی و برون گرایی گروه ســرقت با دو 
گــروه دیگر تفاوت معنــی داری دارد. در عوامل روان نژندگرایی، گروه 
ســرقت در مقایســه با گروه های مواد مخدر و مالــی، میانگین باالتری 
را نشــان داد. در عوامــل برون گرایی، میانگین این گروه در مقایســه با 
دیگــر گروه ها به طور معنی داری پایینتر اســت. به عبــارت دیگر، گروه 
ســرقت از برون گرایی کمتری برخوردارنــد. در عوامل انعطاف پذیری، 
دل پذیــر بودن و با وجدان بودن گروه های ســرقت و مواد مخدر تفاوت 
معنی داری نداشتند اما تفاوت آن ها با گروه مالی معنی داربود. در عوامل 
انعطاف پذیری، گروه های سرقت و مواد مخدر میانگین باالتری را نسبت 
به گروه مالی کســب کرده اند. در دو عامــل دل پذیر بودن و با وجدان 
بودن گروه های ســرقت و مواد مخدر در مقایســه با گروه مالی میانگین 
پایینی را نشــان دادند. همچنین نتایج نشان داده است سطح معنی داری 
محاسبه بین تحریف شــناختی و مولفه های آن)طرد بین فردی، توقعات 
غیرواقع بینانه بین فردی، تعبیر اشتباه بین فردی( در زندانیان در سطح پنج 
صدم معنی داری اســت یعنی بین تحریف شناختی و مولفه های آن)طرد 
بین فردی، توقعات غیرواقع بینانه بین فردی، تعبیر اشــتباه بین فردی( در 
زندانیــان مواد مخدر و زندانیان ســرقت و زندانیــان جرایم مالی تفاوت 

معنی داری وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف بررســی و مقایسه ویژگی های شــخصیتی و تحریف های شناختی زندانیان محکوم به سرقت، مواد 
مخدر و محکومین مالی انجام گرفت. اولین نتیجه پژوهش حاضر نشــان که در عوامل روان نژندگرایی و برون گرایی گروه 
سرقت با دو گروه دیگر تفاوت معنی داری وجود دارد. در عوامل روان نژندگرایی، گروه سرقت در مقایسه با گروه های مواد 
مخدر و مالی، میانگین باالتری را نشان می دهند. در عوامل برون گرایی، میانگین این گروه در مقایسه با دیگر گروه ها به طور 
معنی داری پایینتر می باشــد. به عبارت دیگر، گروه ســرقت از برون گرایی کمتری برخوردارنــد. در عوامل انعطاف پذیری، 
دل پذیــر بودن و با وجدان بودن گروه های ســرقت و مواد مخدر تفاوت معنی داری نداشــتند اما تفــاوت آن ها با گروه مالی 
معنی داربود. در عوامل انعطاف پذیری، گروه های ســرقت و مواد مخدر میانگین باالتری را نســبت به گروه محکومین مالی 
کسب کرده اند. در دو عامل دل پذیر بودن و با وجدان بودن گروه های سرقت و مواد مخدر در مقایسه با گروه مالی میانگین 
پایینی را نشــان دادند. نتیجه حاصل از بررسی یافته حاضر با نتایج تحقیقات گودرزی، جاویدی،حسینی،]13[ رشید، دلفان 
بیرانوند وجعفری،]14[ اریکســون، ماشــه نو و ددرمن]15[ همســو می باشــد. در تبیین این فرضیه می توان گفت که با توجه 
به نتایج حاصل از پژوهش، تنظیم هیجان، عامل مهمی درتعیین ســالمتی و داشــتن عملکرد موفق در تعامالت اجتماعی و 
بین فردی اســت]16[ و نقص آن با اختالالت درون ریز مانند افســردگی، اضطراب، انزوای اجتماعی و اختالالت برون ریز 
همچون بزه کاری و رفتار پرخاشــگرانه ارتباط دارد.]17[ ساکســنا، دبی و پاندی2006 معتقدند که افراد با نارسایی در تنظیم 
هیجان، از تعارضات بین فردی اجتناب می کنند و برای بیان هیجانات منفی خود چون غم، خشــم و نفرت تالشــی نکرده و 
آن ها را ســرکوب می کنند، با انعطاف پذیری کمتری به وقایع محیطی متنوع پاســخ می دهند، قادر به کنترل برانگیختگی های 
خود نیســتند و عواطف منفی زیادی را تجربه می کنند.]18[ به نظر می رســد این ویژگی ها بتوانند رفتار سرقت را توجیه نمایند 
و عامل برون گرایی یکی از خطوط تمیزدهنده بین افراد ســارق با ســایر افراد باشد. افراد برون گرا، خونگرم، فعال، پرحرف، 
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مقایسه ویژگی های شخصیتی و تحریف های شناختی زندانیان محکومین به سرقت، مواد مخدر و محکومین مالی

اجتماعی، فرد- مدار، خوش بین و مهربان هستند. کسب نمره پایین در 
این عامل نشان دهنده این است که فرد تودار، متین، بی اشتیاق، نجوش، 
تکلیف دار، کناره گیر و آرام اســت.]11[ به نظر می رسد مشکل افراد در 
برقراری ارتباط و بیان خواسته های خود به شیوه ای سالم در ارتباط با نمرات 
پایین در برون گرایی بوده و در تبیین سرقت نقش ایفا می کند. همچنین با 
توجه به نتایج پژوهش، میزان برون گرایی در گروه سرقت نسبت به سایر 
گروه ها پایینتر اســت. برون گرایی با ســالمت هیجانی رابطه مســتقیمی 
دارد. افــرادی کــه از نظــر برون گرایی باال و از لحــاظ روان نژندگرایی 
پایین هســتند، به صورت ژنتیکی بــرای ثبات هیجانــی آمادگی دارند. 
 برون گراها افرادی معاشــرتی، حراف، لذت جو و با محبت هستند.]19[

 در این بررســی، زندانیان ســارق و زندانیان مواد مخدر، میزان باالیی از 
انعطاف پذیری را نســبت به زندانیان مالی نشان می دهند. نمرات باال در 
انعطاف پذیری با کنجکاوی، عالیق متنوع، خالقیت، ابتکار و تخیل در 
ارتباط اســت. ویژگی های مربوط به انعطاف پایین در زندانیان بی شمار 
است. با وجدان بودن، نشان دهنده رفتار وظیفه مدار و هدف مدار است 
و ایــن افراد از لحاظ اجتماعی، نظارت را اخــذ می نمایند، منظم، قابل 
اعتماد، ســخت کوش، خود تنظیم، وقت شناس و دقیق هستند. افراد با 
نمرات پایین عکس این ویژگی ها را دارند. رفتار های زندانیان بیشــتر با 
ویژگی های پایین با وجدان بودن در ارتباط اســت. به نظر می رســد افراد 
ســارق، تکانشگری باالیی دارند. این افراد، یک رویکرد سازمان نایافته 
و لــذت جویانه برای کنترل موقعیت های اســترس زا از طریق رفتارهای 

سرقت به کار می گیرند.
دومین نتیجه پژوهش حاضر بیانگر تفاوت بین محکومین به ســرقت، 
مواد مخدر با محکومین مالی در تحریفات شــناختی بوده است. نتایج 
نشان داد که سطح بین تحریف شناختی و مولفه های آن)طرد بین فردی، 
توقعــات غیرواقع بینانه بین فردی، تعبیر اشــتباه بین فــردی( در زندانیان 
معنادار است. نتایج نشان داد میزان تحریفات شناختی در زندانیان جرایم 
مالی، بیشــتر از تحریفات افراد در دو گروه دیگـــر اســـت. این یافته با 
نتایج تحقیقات هازاما و کاتسوتا،]7[ رستگار، صداقت و طیاطبایی،]20[

جعفریان و عسگری]21[ همسوست. در تبیین این فرضیه می توان گفت 
تحریف هــای شــناختی به علت پردازش نادرســت یــا ناموثر اطالعات 
به وجود می آید. تحریف شــناختی به معنای اشــتباهات و سوگیری های 
شــناختی اســت یعنی نحوه ای که دیدگاه فرد به خــود، دنیا و آینده در 
موقعیت ها و فشــارهای روانی، سبب افزایش آســیب پذیری او در برابر 
اختالالت هیجانی می شــود. تحریف های شناختی در تبدیل شناخت ها 
و باور هــای فرد به منبع نگرانــی و تضاد در زندگی افــراد نقش دارند. 
و موجب بروز نقص بیشــتر در ســازگاری افرد با موقعیت ها می گردند. 
در چنین شــرایط فــرد رفتار ضــد اجتماعی بیشــتری در موقعیت های 
اســترس زا از خود نشــان می دهد که موجب جرایم مختلف در جامعه 

و زندانی شدن فرد می شود. کنـــدال و مـک 
تحریف های شناختی  معتقدند  دونالـــد]22[ 
با ســوگیری های منفــی همراه هســتند. که 
این ســوگیری ها می توانــد نقش ســازگارانه 
در ســازگاری فرد با موقیت های اســترس زا و 
فشــارآور داشته باشــد. تحقیقات روانشناسان 
نشان داده است که عواملی از قبیل استرس و 
اضطراب، تجربه های تلخ و افسردگی می توانند 
در تحریفات شــناختی در افراد موثر باشــند. 
این تحریفات باعث می شود که فرد فکر کند 
که قربانی محیط پیرامون خود هست و علت 
اصلــی ناراحتــی وی جامعــه و محیط بیرون 
می باشــد و راه حل رهایی از این ناراحتی ها، 
حل وفصــل و تغییر این وقایع می باشــد. در 
چنین شرایطی فرد تمایل بیشــتر به رفتار های 
هنجار شــکن و غیراجتماعی دارد که موجب 
زندانی شــدن افراد می گردد. وجود تحریفات 
شناختی باعث مختل شدن رفتار خود تنظیمی 
می شود و پیامد روان شــناختی مختلفی مانند 
استرس، اضطراب و... بـه وجود می آورد]23[ 
و شــخص برای رهایی از این فشاربه مصرف 
مواد و رفتار ضد اجتماعی می آورد و باورهای 
شــناختی مختل فرد، مهارت های کنترلی فرد 
را تضعیف می کند و این تحریفات شــناختی 
باورهای غیرمنطقی مبارزه جویانه و رفتارهای 
غیرموثر)ســرقت و رفتار ضداجتماعی( را در 
فــرد به وجود مــی آورد و باعث ایجــاد رفتار 
 ضداجتماعی و جرایم مختلف در فرد می شود. 
محدودیتهــا: از جمله محدودیت های 
پژوهش حاضر، استفاده ازنمونه زندانیان مرد 
بود که همین مساله  امکان تعمیم پذیری نتایج 
را به زندانیان زن محدود می کند. از محدویت 
دیگــر، محدود بودن جرم هــا در این پژوهش 
فقط به ســه جرم بوده اســت و این در حالی 
اســت که زندانیان به دلیــل جرایم دیگر مانند 

قتل زندانی بوده اند.
پیشــنهادها: بنابراین پیشــنهاد می شــود 
مشــابه این بررســی بر روی گروه هــای زنان 
زندانی نیز انجام گیرد تــا تعمیم پذیری نتایج 
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افزایش شــود. به عالوه پیشــنهاد می گردد در 
پژوهش هــای آتی جرم های دیگــری نیز وارد 
پژوهش شــوند. همچنین پیشــنهاد می شــود 
تــا متغییرهــای دیگــری همچون بهزیســتی 
روان شــناختی و کیفیت زندگی مورد بررسی 

قرار گیرد.
بررســی  ایــن  سپاســگزاری: محققــان 

مراتــب   ســپاس   خــود   را   از کلیه کســانی کــه در این  تحقیــق، گروه 
محققــان را در ایــن امریــاری نمودند اعــالم می دارنــد. مقاله حاضر 
بــر گرفتــه شــده از پایان نامــه کارشناســی ارشــد مشــاوره گرایــش 
مشــاوره خانواده با مجوز شــورای آموزشــی و پژوهشــی گــروه علوم 
 تربیتی و روانشناســی دانشــگاه پیــام نور اســتان مازندران می باشــد.

تضادمنافع: تضاد منافعی برای نویسندگان این مقاله وجود ندارد.
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