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  هاي ناسازگار نخستین در مجرمان جنسی و غیرجنسیواره طرح

  )2(، آسیه اناري)1(اعظم نوفرستی

  چکیده
اي  مقایسـه  -در پژوهش علـی  :روشجنسی و غیرجنسی بود.  ناسازگار نخستین در مجرمان هايواره هدف پژوهش حاضر مقایسه طرح :هدف
مجـرم غیرجنسـی همتـا بـا      45گیري در دسترس انتخاب شدند. شهر تهران به شیوه نمونهجائیحصار و رزلقهاي  مجرم جنسی از زندان 45حاضر 

 نامـه  پرسـش  کوتـاه  این گروه نیز بر اساس متغیرهاي سن، وضـعیت تأهـل، سـطح تحصـیالت و شـغل از نـدامتگاه کـرج انتخـاب شـدند. نسـخه          
: هـا یافتـه گام تحلیـل شـدند.    به راهه و تحلیل تشخیصی گام اریانس یکها با تحلیل و یانگ روي دو گروه اجرا شد و داده) SQ-SF( واره طرح

گـام نشـان داد تـابع     بـه  ). تحلیـل تشخیصـی گـام   p=006/0واره اطاعت بـاالتر از مجرمـان جنسـی بـود (     میانگین نمره مجرمان غیرجنسی در طرح
کشـی بهتــرین   اعتمــادي/ بهـره ره اطاعـت و بـی  وا ) و دو طــرحp=001/0تشخیصـی بـراي مجرمـان جنســی و غیرجنسـی بـا هــم متفـاوت اسـت (       

بینـی گـروه    جنسـی و غیرجنسـی بودنـد، ولـی میـزان موفقیـت تـابع در پـیش         کننده عضویت مجرمان در دو گروه مجـرم  بینیهاي پیش واره طرح
رسـد هسـته   ه نظـر مـی  هـاي متفـاوت میـان دو گـروه، بـ     واره با توجـه بـه محـدود بـودن تعـداد طـرح       :گیرينتیجهبخش نبود.  مجرمان رضایت

هـا در  واره طور تقریبی یکسـان اسـت و عوامـل دیگـري جـز طـرح       هاي زیربنایی در دونوع جرم جنسی و غیرجنسی بهواره شناسی و طرح آسیب
  وقوع نوع جرم مؤثر هستند.

   جرم غیرجنسیمجنسی؛  جرممهاي ناسازگار نخستین؛ واره طرح :کلیدواژه
  

  ] 19/9/1391یرش مقاله: ؛ پذ6/4/1391دریافت مقاله: [
   

  
  مقدمه

حرمتی بـراي   جنسی بیشتر بر پایه توسل به زور و بی جرایم
برقراري رابطه جنسی، که نوعی تجاوز به حقوق افـراد و نظـم   

شود، تعریف شده است و بـا مفـاهیم   عمومی جامعه شمرده می
). مجرمـان  1اي غیرمسـتقیم دارد (  رابطه 1بالینی انحراف جنسی

هـاي گونـاگون شـناختی، هیجـانی و رفتـاري      ی نارسـایی جنس
شـناختی   هاي شدید جسـمانی و روان تواند آسیبدارند که می

). آمـار رسـمی   3، 2براي خود یا دیگران به دنبال داشته باشد (
گـر افـزایش قابـل     تمامی کشورها در چهار دهه گذشـته نشـان  

عیت چهارم جم طور تقریبی یک جنسی است. به مالحظه جرایم
). 4انـد (  استفاده جنسی بـوده  ایاالت متحده آمریکا قربانی سوء

طـور متوسـط    چنـین تعـداد جـرایم جنسـی در انگلسـتان بـه       هم

طور تقریبی کمتر  مورد در سال تخمین زده شده که به 10000
). افـزایش  5شـده اسـت (   از یک درصد از تمامی جـرایم ثبـت  

لی و معنوي این هاي ماارتکاب جرایم جنسی در جهان و هزینه
هـاي اخیـر بـراي شـناخت     جرایم سبب شده است که در دهـه 

ــه ارتکــاب جــرایم جنســی    ــراد ب ــؤثر در گــرایش اف عوامــل م
وسـیله بـه    ) تا بتـوان بـدین  6اي انجام شود (هاي گسترده تالش
گیـري، مداخلــه و درمــان ایــن   هـاي مــؤثري بــراي پــیش روش

را در هـاي مـادي و معنـوي آن    جرایم دسـت یافـت و آسـیب   
  سطح جامعه کاهش داد.

عوامـل مــؤثر بـر جــرایم جنســی از ابعـاد مختلــف بررســی    
پردازان شناختی که بر اهمیت نقش  اند. در این میان نظریه شده
کننـد، بـر ایـن     شناختی بر اعمال و رفتار فرد تأکیـد مـی  عوامل
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نقش مهمی در ایجاد جرم و تمایل افراد  1ها باورند که شناخت
ایـن  . بـه بـاور   )7( کننـد  م جنسـی بـازي مـی   به ارتکـاب جـرای  

متخصصان، مجرمان جنسی، باورهایی دارند که تجاوز را تأیید 
هـا   کرده، در طراحی و آمادگی براي وقوع جرم جنسی بـه آن 

  ). 7-9کند ( کمک می
). 10هستند ( 2هاواره ترین ساختارهاي شناختی، طرح عمیق

) مفهـوم  12، 11( 3هـا، یانـگ  واره سـازي طـرح  به دنبال مفهـوم 
را مطــرح کــرد. ایــن    4هــاي ناســازگار نخســتین  واره طــرح
ــرح ــاطره  واره ط ــامل خ ــا ش ــان  ه ــا، هیج ــناخت  ه ــا، ش ــا و ه ه

ــه نظــر مــی  احســاس رســد در دوران هــاي بــدنی هســتند کــه ب
ــانی ــد  اي روانکــه نیازهــاي هســته کــودکی، زم شــناختی مانن

هـه بـا   هاي واقعی و آزادي بیان، در مواجدلبستگی، محدودیت
انـد، شـکل   طور مکرر با ناکامی مواجه شـده  نیازهاي اصلی، به

شـناختی   گیـري مشـکالت روان  گرفته، منجر به رشـد و شـکل  
ها از تعامل خلـق و خـوي فطـري    واره ). این طرح13شوند (می

شـیرها و   هاي ناکارآمد او با پدر و مـادر، هـم   کودك با تجربه
آیند. بیشتر وجود می هاي نخستین زندگی بهساالن طی سال هم
زاي جداگانـه  کـه پیامـد رخـدادهاي آسـیب     ها بـیش از آن  آن

هـاي آزاردهنـده بـا     باشند، ناشی از الگوهـاي تکـراري تجربـه   
نوبـه خـود باعـث     سـاالن هسـتند کـه بـه     اعضاي خانواده و هـم 

شـوند   هـا مـی  واره ناپـذیري طـرح   افزایش اسـتحکام و انعطـاف  
)11 .(  

نخسـتین بـر پایـه سـطوح عمیـق      هـاي ناسـازگار   واره طـرح 
طـور معمـول خـارج از حیطـه      کننـد کـه بـه   شناختی عمـل مـی  

شـناختی   طـور روان  شوند فرد بـه هشیاري قرار داشته، باعث می
، روابـط  5يرنجـور  هـاي روان  نسبت به ایجـاد و رشـد اخـتالل   

پـذیر   آسـیب  6تنی هاي روان فردي مخرب، اعتیاد و اختالل میان
شـوند، افـراد بـر    وارها فعـال مـی   ن طرحکه ای. زمانی)12( شود

اي ناکارآمدي مانند اجتنـاب از  هاي مقابله ها با روش اساس آن
رســد ایــن کننــد. بــه نظــر مــیموقعیــت، از مشــکل دوري مــی

گیرند و در طول به خود می 7ها حالتی شبیه به صفتواره طرح
هـاي بسـیاري بـا    ماننـد. پـژوهش  زمان ثابت و پایدار بـاقی مـی  

هاي شـناختی را بـه   ساله، تداوم این ویژگی 2-5هاي ريگی پی
هاي ناسازگار نخستین را با واره اثبات رسانده، رابطه میان طرح

، 8هاي بالینی از جمله ترس مرضی اجتمـاعی  تعدادي از اختالل
، 11، اخـتالل شخصـیت  10، اخـتالل خـوردن  9مصرف مـواد  سوء

کفـایتی  بـی ، تنهایی یا روابط مخـرب،  12زدگی اختالل وحشت

تنـی ماننـد زخـم معـده،      هـاي روان  در عملکرد شغلی، اخـتالل 
  ). 13(اند را نشان داده 14و افسردگی مزمن 13وابیخ بی

تفکراتی کـه بـه تأییـد و    که ) بر این باور است 14( 15وارد
پردازد و در بیشتر موارد به ذهـن متجـاوزان    تصدیق تجاوز می

وجـود   هـا بـه   واره ز طـرح اي ا واسطه مجموعه آید، به جنسی می
هـا راهنمـاي عمـل متجـاوزان جنسـی      واره آیند. ایـن طـرح   می

اي تعبیر و تفسیر گونه ها دنیا را به شوند آنهستند که باعث می
). وارد و 16، 15کنند که با تجـاوز همسـان و سـازگار باشـد (    

ــاران ( ــرح 15-17همک ــورد از ط ــه م ــایی   واره ) س ــا را شناس ه
گروه متجاوزان به کودکان و زنان مشترك اند که در دو  کرده

، استحقاق و 16ناپذیري ها عبارتند از کنترل واره است. این طرح
ناپـذیري  واره کنتـرل  . طرح18خطرناك و دنیاي 17منشیبزرگ

کنترل و خود زنـان  قابلطور ژنتیکی غیر میل جنسی مردان را به
ن حـق  واره اسـتحقاق بـه مـردا    دانـد. طـرح  را مسئول تجاوز می

شـان   هـا از جملـه نیازهـاي جنسـی     هد که همه نیازهاي آند می
دنیا را جایی سرشـار   ،واره دنیاي خطرناك برآورده شود. طرح

ها و  داند که افراد براي رسیدن به عالقهعدالتی میاز ظلم و بی
هـا را مـورد    آن1نیازهاي خود باید به دیگـران آسـیب رسـانده،   

هاي ر کنند یا فریب دهند. پژوهشبرداري قرار داده، تحقیبهره
ها حمایت کرده است کـه گـروه   ) از این یافته19-22بسیاري (
شـده   جنسی نسبت به افراد غیرمجرم باورهاي تحریف مجرمان

) در پژوهشی نشان دادند نـه  23( 20و بیچ 19بیشتري دارند. بیکر
تنهــا گــروه مجرمــان جنســی نســبت بــه گــروه غیرمجــرم        

هاي ایـن  واره زگار بیشتري دارند، بلکه طرحهاي ناسا واره طرح
جنسی نیز متفاوت اسـت. در  گروه نسبت به گروه مجرمان غیر

هـا  هـایی انجـام شـده اسـت کـه از ایـن یافتـه       ایران نیز پژوهش
) در پژوهشی 24منش (حمایت کرده است. براي مثال حقیقت

هاي ناسـازگار نخسـتین در   واره با هدف بررسی و مقایسه طرح
تجاوز بـه  مجرم  34گروه مجرمان جنسی و افراد غیرمجرم، دو 

در زنـدان بـه سـر     را کـه  عنف یـا ارتبـاط جنسـی بـا کودکـان     
 ،چهـار متغیـر سـن    رظـ ناز  وطور تصادفی انتخاب  بردند، به می

_______________________________________ 
1- cognitions  2- schemas 
3- Yong   
4- early maladaptive schemas 5- neurotic disorders 
6- psychosomatic  7- trait   
8- social phobia  9- drug abuse  
10- eating disorder  11- personality disorder 
12- panic disorder  13- insomnia  
14- chronic depression 15- Ward   
16- uncontrollability 17- entitlement  
18- dangerous world 19- Backer  
20- Beech 
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وضعیت تأهل، وضـعیت اشـتغال و سـطح تحصـیالت بـا یـک       
داد هـا نشـان    همتا کرد. یافتـه  غیرمجرماز افراد  ينفر 34گروه 

 همیـانگین نمــر غیرمجـرم  مجرمـان جنسـی در مقایسـه بــا افـراد     
دسـت آوردنـد.    بـه  نخستینهاي ناسازگار واره در طرح باالتري

کــودك در مقایســه بــا بــه تجــاوزگران  یافتــه دیگــر نشــان داد
تجاوزگرانی که قربـانی خـود را از میـان بزرگسـاالن انتخـاب      

هاي ناسازگار واره حطر ا دره همیانگین نمرنظر ، از ندبود کرده
 45) در پژوهشـی روي  25نوفرسـتی ( . ی نداشتندتفاوتنخستین 

واره  فـرد غیرمجـرم نشـان داد چهـار طـرح      45مجرم جنسـی و  
، وابسـتگی/  2کشـی  اعتمـادي/ بهـره  ، بی1رهاشدگی/ ناپایداري

ترتیب  به 4پذیري نسبت به آسیب و بیماري و آسیب 3کفایتی بی
بینـی و مجرمـان جنسـی را از    پـیش توانند جرایم جنسـی را  می

  افراد غیرمجرم متمایز کنند.
هاي انجام شـده در ایـن زمینـه نشـان     اگرچه مرور پژوهش

هایی دارند کـه تجـاوز را   واره دهد که مجرمان جنسی طرحمی
دهـد،  ها را به سمت بروز جرم جنسی سوق می تأیید کرده، آن

ــیچ (     ــژوهش بیکــر و ب ــن حــال، جــز در پ ــا ای ــایر  ) در23ب س
ها، گروه مجرمـان جنسـی بـا افـراد غیرمجـرم مقایسـه       پژوهش
اند، نه با گروه مجرمان غیرجنسـی. بنـابراین معلـوم نیسـت     شده

هـاي ناسـازگار نخسـتین میـان دو گـروه      واره که تفاوت طـرح 
مجرمان جنسی و افراد عادي به نـوع جـرم بسـتگی دارد یـا بـه      

هــاي واره حماهیــت کلــی جــرم؟ بــه بیــان دیگــر آیــا میــان طــر
  اي وجود دارد یا خیر؟ ناسازگار نخستین و نوع جرم نیز رابطه

شـده، پـژوهش حاضـر بـا هـدف       با توجه بـه مطالـب بیـان   
هاي ناسازگار نخسـتین در مجرمـان جنسـی و    واره مقایسه طرح

  غیرجنسی انجام شد. 
  
  روش

هـاي بنیـادي و   پژوهش حاضر از نظر هدف، جزء پژوهش
 -هـاي علـی   هـا از نـوع پـژوهش   ي دادهآوراز نظر شـیوه گـرد  

 توصــیفی بــود. جامعــه آمــاري پــژوهش حاضــر را 5ايمقایســه
سال شهر تهران کـه   18مجرمان جنسی و غیرجنسی مرد باالي 

حصار و ندامتگاه  زلقشهر، هاي رجایی در زندان 1388در سال 
بردند، تشکیل دادند. بـا توجـه بـه کمینـه حجـم      سر می کرج به

مجـرم   45)، 26اي (مقایسـه  -هاي علی اي بررسینمونه الزم بر
کننــدگان جنســی از کودکــان و اســتفاده جنســی، شــامل ســوء

هاي ورود و خروج پژوهش متجاوزان به زنان بر اساس مالك
هـاي   گیري در دسترس انتخاب شـدند. مـالك  و به شیوه نمونه

انگیـزه کـافی بـراي     -1ورود مجرمان جنسـی عبـارت بـود از:    
شـده بـراي    جـرم انجـام   -2هش داشـته باشـد و   شرکت در پژو

کـردن دوره   مراجع قضایی محرز شـده، بنـابراین در حـال طـی    
ــه دلیــل جــرم    محکومیــت باشــند. داشــتن ســابقه دســتگیري ب

مجرم غیرجنسی نیز از  45هاي خروج بود. غیرجنسی از مالك
اي انتخاب شـدند و بـر پایـه سـن، وضـعیت      میان سارقان حرفه

الت و شغل با مجرمان جنسی همتـا شـدند.   ، سطح تحصیتأهل
مالك ورود این گروه نیز مانند گروه پیشین بود، ولی مـالك  
خروج عبارت بود از داشـتن سـابقه دسـتگیري بـه دلیـل جـرم       

  جنسی.
  1  کار رفت: ها ابزار زیر به براي گردآوري داده
 ):11( یانـگ ) SQ-SF( 6واره نامـه طـرح   نسخه کوتاه پرسـش 

) سـاخته شـده،   12وسـیله یانـگ (   نامه بـه  پرسشنسخه بلند این 
 15گویـــه دارد کـــه  75گویـــه دارد. نســـخه کوتـــاه آن  205
هـا  سـنجد. ایـن طرحـواره   واره ناسـازگار نخسـتین را مـی    طرح

، رهاشــدگی/ ناپایــداري،  7محرومیــت هیجــانی عبارتنــد از: 
نقـص/ از   ،8اجتماعی/ بیگـانگی کشی، انزواي اعتمادي/ بهره بی

ــانگ  ــود بیگـ ــت9یخـ ــی 10، شکسـ ــتگی/ بـ ــایتی،  ، وابسـ کفـ
ــیب ــاري، خــود    آس ــه آســیب و بیم ــذیري نســبت ب ــار/ پ گرفت
هاي  ، معیار14، بازداري هیجانی13ایثار، 12اطاعت ،11نایافته تحول
ــه/ ســخت ــیش گیران ــزرگ، 15انتقــادي ب ، 16منشــی اســتحقاق/ ب
، 18جــویی پــذیرش ،17داري و خودانضــباطی ناکــافی خویشــتن

لیکـرت   مقیـاس هـا روي   . گویه20و تنبیه 19نیگرایی/ بدبی منفی
طـور کامـل    بـه  ) تـا درست (یکامل طور ک بهاي از جهدر شش

در  هـا مقیـاس  پایـایی خـرده  .  شـوند  داده مـی  ) پاسخغلط (شش
 22و بازآزمـایی  21روش آلفـاي کرونبـاخ   هبـ  جمعیت غیربالینی

). 27گزارش شده اسـت (  50/0-82/0 و 83/0-97/0ترتیب  به
هـا  مقیاس ) ضریب آلفاي کرونباخ خرده28دیگر ( در پژوهش

نســخه  هــا بــامقیــاس گــزارش شــد و بیشــتر خــرده 90/0-71/0
_______________________________________ 
1- abandonment/instability  2- mistrust/abuse  
3- dependence/incompetence  
4- vulnerability to harm & illness  
5- Ex-post facto  
6- Schema Questionnaire-Short Form  
7- emotional deprivation  8- social isolation/alienation  
9- defectiveness/alienation  10- failure  
11- enmeshment/undeveloped self  
12- subjugation   13- self-sacrifice  
14- emotional inhibition   
15- unrelenting standards/hypocriticalness  
16- entitlement/grandiosity  
17- insufficient self-control/self discipline  
18- acceptance   19- negativist/paranoid  
20- punishment  21- Cronbach α 
22- retest reliability 
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چنین  ) رابطه داشتند. همSCL-25( 1نشانگان اي سیاهه گویه25
ــا 3و تمــایزي 2گــرا روایــی هــم  4مقیــاس پریشــانی فــاعلی آن ب

)SDS(5، ارزشمندي )Vaپـذیري شـناختی نسـبت بـه      )، آسیب
 7هــاي شخصــیت شناســی اخــتالل و نمــاد )CVD( 6افســردگی

)SPD(      تأیید شد. تحلیل عاملی نیـز از سـاختار عـاملی درونـی
  ). 28واره) حمایت کرد ( طرح 15( نامه پرسش

هـا   وسـیله آزمـودنی   صـورت انفـرادي بـه    هـا بـه   نامه پرسش
هـا ایـن اطمینـان     تکمیل شدند و پیش از تکمیل، بـه آزمـودنی  

هـا   نامه هیچ تأثیري در مجازات آن سشداده شد که تکمیل پر
نخواهد داشت. شرکت در پژوهش براي مجرمان اختیاري بود 

ــژوهش رضــایت آگاهانــه   و آزمــودنی هــا بــراي شــرکت در پ
هایی که از سـواد کـافی برخـوردار     داشتند. در مورد آزمودنی

  نامه خوانده شد. شان را همراه نداشتند، پرسش نبودند یا عینک
و بـه   SPSS-178افـزار  با کمک نرم هال دادهتجزیه و تحلی

) و تحلیـــل ANOVA( 9راهــه  روش تحلیــل واریــانس یــک   
   انجام شد. 10گام به تشخیصی گام

  
  هایافته

و  27ترتیـب   میانگین و انحراف معیار سنی گروه نمونـه بـه  
سال بود. وضعیت تأهل مجرد، متأهل و مطلقـه/ بیـوه در    40/9

  درصـد)،  7/46( 21وسـیله   بـه  ترتیـب  گروه مجرمان جنسـی بـه  
درصد) نفر و در گروه مجرمان  6/6و سه (  درصد)، 7/46( 21 

 9/48( 22 درصــد)،  9/48( 22وســیله  ترتیــب بــه غیرجنســی بــه
درصد) نفر و میزان تحصـیالت ابتـدایی/    2/2درصد)، و یک (

راهنمایی، دبیرسـتانی/ دیـپلم و دانشـگاهی در گـروه مجرمـان      
درصد)  1/31( 14درصد)،  9/48( 22سیله و ترتیب به جنسی به

درصــد) نفــر و در گــروه مجرمــان غیرجنســی  8/17و هشــت (
ـه    7/46( 21  درصـد)،  3/33( 15وسـیله   ترتیب به به درصـد) و نُ
درصد) نفر گزارش شد. یک نفر از گروه مجرمان جنسی  20(

نیز به این گویه جـواب نـداده بـود. از گـروه مجرمـان جنسـی       
 7/46( 21درصـد)،   40( 18درصـد)،   4/4دو (ترتیب صـفر،   به

درصــد) نفـر و از گــروه مجرمـان جنســی    7/6درصـد) و سـه (  
ــه ــه (  ب ــب س  4/44( 20  درصــد)، 1/31( 14  درصــد)، 7/6ترتی

درصــد) نفــر شــغل خــود را محصــل/   9/8درصــد) و چهــار (
دانشجو، فروشنده، فنی و کارمند گزارش کـرده بودنـد. یـک    

بـه ایـن گویـه پاسـخ نـداده بـود.        نفر از گروه مجرمان جنسـی 
نشـان داد دو گـروه از نظـر ایـن متغیرهـا بـا        2χکاربرد آزمون 

  یکدیگر همتا بودند.

ــانگین طــرح ــان  واره می هــاي نخســتین در دو گــروه مجرم
آمـده اسـت. تحلیـل وایـانس      1جدول جنسی و غیرجنسی در 

واره ناسازگار  طرح 15) نشان داد از میان ANOVAراهه ( یک
واره  ن، دو گروه مجرم جنسی و غیرجنسی تنها در طـرح نخستی

ــتند (   ــاوت داش ــا یکــدیگر تف ، df=1و p ،82=006/0اطاعــت ب
11/8=F    که میزان آن در گروه مجرمـان غیرجنسـی بـاالتر از (

 1شکل هاي دو گـروه در  واره مجرمان جنسی بود. الگوي طرح
  آمده است.

ازگار هـاي ناسـ  واره بینـی طـرح  براي بررسی قابلیـت پـیش  
جنسی از مجرم غیرجنسی،  مجرم نخستین براي تشخیص گروه

تحلیل تشخیصی گام به گام انجام شد. بررسی مفروضـه اولیـه   
هـاي کوواریـانس   این تحلیل، یعنـی آزمـون تسـاوي مـاتریس    

هـا کفایـت و   ) نشـان داد کـه داده  M ،60/0=r=91/1( 11باکس
ــه ایــن تحلیــل را داشــتند.  ــراي ورود ب ــه  شــرایط الزم ب ــر پای ب

باالترین ضریب همبستگی متغیرهاي مستقل بـا متغیـر مـالك،    
در گام نخست، متغیر اطاعت وارد معادله شد. ضریب تحمـل،  

F براي ایـن متغیـر    12نسبت خروج از بررسی و المبداي ویلکز
ــه ــب  بــ ــام دوم   981/0و  99/12، 000/1ترتیــ ــود. در گــ بــ
ها بـه   ن شاخصکشی وارد معادله شد که میزا اعتمادي/ بهره بی

بود. بقیـه متغیرهـا از معادلـه     910/0و  73/5، 819/0ترتیب باال 
حذف شدند. ضرایب المبداي ویلکز شاخصی براي تشـخیص  
دو طبقه است و هر چه مقدار آن کمتر باشد، تمیز بهتر خواهد 

کشـی   اعتمادي/ بهرهواره بی بود. گفتنی است که با ورود طرح
  1بدا کاهش یافت. به معادله، مقدار ضریب الم

که معادلـه دو متغیـري بـاال     شده براي این هاي انجام بررسی
تواند واریـانس متغیـر مـالك را تبیـین نمایـد،      به چه میزان می

گر مقدار ویژه، درصـد واریـانس و همبسـتگی اسـتاندارد      نشان
هـاي   بود. در مـورد یافتـه   388/0درصد و  100، 17/0ترتیب  به

یلکـز، مجـذورکاي، درجـه آزادي و    آزمون تـابع، المبـداي و  
ــه   ــاداري ب ــطح معن ــب  س ــود.  001/0و  2، 18/13، 85/0ترتی   ب
  بینی جایگاه افراد در هر یکایی پیشــبدین معنی که تابع توان

_______________________________________ 
1- Symptom Checklist-25  
2- Convergent Validity 
3- Discriminative 
4- Subjective Discomfort Scale 
5- Valuability 
6- Cognitive Vulnerability toward Depression 
7- Semiology of Personality Disorder 
8- Statistical Package for the Social Science-version 17 
9- Analysis Of Variance 
10- Stepwise discriminate analysis 
11- M box test of equality of covariance 
12- Wilke ,s Lambda 
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  یانگ) SQ-SF( واره طرح نامه پرسش کوتاه هاي نسخه مقیاس در خرده و غیرجنسی جنسی مجرمان گروه دو میانگین (و انحراف معیار) -1جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 هاي دو گروه مجرمان جنسی و غیرجنسی واره الگوي طرح -1شکل 

  مجرمان غیرجنسی  مجرمان جنسی  

  )52/8( 91/17  )64/7( 15/15  محرومیت هیجانی
  )48/6(31/20  )21/7( 20   رهاشدگی/ ناپایداري

  )00/5(15/19  )82/5( 75/20  کشی اعتمادي/ بهرهبی
  )88/6(22/17  )66/6( 31/15  انزواي اجتماعی/ بیگانگی

  )69/6(84/14  )61/6( 71/13  رمنقص/ ش
  )74/6(26/14  )48/6( 26/13  شکست

  )36/6(55/15  )20/7( 28/12  کفایتیوابستگی/ بی
  )92/6(44/18  )48/8( 75/16  پذیري نسبت به آسیب و بیماري آسیب

  )83/5(44/17  )01/7( 95/17  نایافته خود گرفتار/ تحول
  )03/6(63/18  )90/6( 46/14  اطاعت
  )27/5(33/22  )79/5( 14/22  ایثار

  )17/6(95/17  )43/7( 48/17  بازداري هیجانی
  )12/5(06/22  )64/5( 90/21  انتقادي بیش/ گیرانه معیارهاي سخت
  )98/4(04/20  )22/6( 22/18  منشی استحقاق/ بزرگ

  )49/6(82/18  )15/5( 59/16  ناکافی خودانضباطی و خودکنترلی
 

25  
  

20  
  

15  
  

10  
  
5  
  
0  
 
0

5

10

15

20

25

انی
هیج

ت 
ومی
حر
م

گی
شد

رها 
دي
تما
ی اع

ب
عی
تما
 اج
واي
انز

شرم
ص و 

نق
ست

شک
گی
بست
وا

ري
پذی

ب 
آسی

فتار
گر

عت
اطا یثار
ا

انی
هیج

ي 
دار
باز

تانه
سخ
سر

ي 
رها
معیا

قاق
ستح
ا

ري
ندا
یشت
خو

 

25  
  
20  
  
15  
  
10  
  
5  

  
0  

 



  
 

 

  
  هاي ناسازگار نخستین در مجرمان جنسی و غیرجنسیواره طرح

 

 

144
144

سال 
نوزدهم

/ شمار
 ه 

2 / 
تابستان 

1392
 

V
ol. 19 / N

o. 2 / Sum
m

er 2013
   

  

از دو گروه را داشت. با این حال، ضریب تبیین تابع (همبستگی  
درصد بود، یعنی تابع تنهـا توانـایی    15استاندارد به توان دو) تنها 

  ر مالك را داشت. درصد از واریانس متغی 15تبیین 
بـردن بـه میـزان دقـت تـابع تشخیصـی،        در ادامه بـراي پـی  

بینی جایگاه افراد بر پایه میانگین نمره استاندارد حاصل از  پیش
ها (مجرم جنسـی و   ، تعیین و با جایگاه واقعی آنتابع تشخیصی

بینــی هـا نشـان داد پـیش    مجـرم غیرجنسـی) مقایسـه شـد. یافتــه    
درصــد  65گـروه مجــرم جنســی و  درصــد  67جایگـاه واقعــی  

وسیله نمره اسـتاندارد حاصـل از تـابع     گروه مجرم غیرجنسی به
  طور صحیح انجام شده است.  ، بهتشخیصی

  
  بحث 

هـاي ناسـازگار   واره پژوهش حاضر با هدف مقایسـه طـرح  
ها نشان نخستین در مجرمان جنسی و غیرجنسی انجام شد. یافته

هـا در مـورد جرمـی کـه      داد مجرمان بدون تفکیک کـردن آن 
اي اي از باورهـاي هسـته  انـد، در طیـف گسـترده   مرتکب شـده 

دهنـد مجرمـان   هایی که نشان میمشابه هستند. این یافته با یافته
هاي زیربنایی خاصی دارند که جرم جنسی را واره جنسی طرح
). چنـد تبیـین بـراي    22، 19، 3خوان است ( کند، ناهمتبیین می

شـده   هاي مطـرح هاي پژوهش حاضر با نظریهتفاوت میان یافته
رســد، هســته  بــه نظــر مــی   -1در ایــن زمینــه وجــود دارد:   

شناسی جرم (چه جرایم جنسی و چه غیرجنسی) یکسان  آسیب
هـاي سـنجش و درمـان    هـا از روش باشد. براي مثـال پـژوهش  

انـد و تفـاوت معنـاداري را     خاص جرایم جنسی حمایت نکرده
). 29اند (سی و غیرجنسی نشان ندادهمیان دو گروه مجرمان جن

در پژوهش حاضر بیشتر مجرمان جنسی، متجاوزان به زنـان   -2
انـد ایـن مجرمـان از     ) نشـان داده 30ها (بودند و بعضی پژوهش

اجتمـاعی بـا مجرمـان عـادي تفـاوتی       -هاي فردينظر ویژگی
هاي که تجاوزکنندگان به کودکان از ویژگی ندارند، در حالی

جتماعی متفاوتی نسبت به مجرمان عادي برخوردارند. ا -فردي
) نشان داد متجاوزان به زنان در مقایسه با 31( 1چنین سیمون هم

هـایی شـبیه   متجاوزان به کودکان، سابقه جرایم بیشتر و ویژگی
به دزدان و مجرمان مرتبط با مواد مخدر دارند. افـزون بـر ایـن    

یم غیرجنسـی را در  اي از جـرا تجاوزکنندگان به زنان، گسـتره 
پرونده خود دارند؛ جرایمـی ماننـد خشـونت، مصـرف مـواد و      

). خشـونت و پرخاشـگري هـم در ایـن     32تخلفات راننـدگی ( 
). 33، 32گروه از متجاوزان جنسی بیشتر گزارش شده اسـت ( 

ــتروم ــاران ( 2النگسـ ــباهت 34و همکـ ــز شـ ــان  ) نیـ ــایی میـ هـ

تجاوزکننــدگان بــه زنــان و مجرمــان عــادي، در برخــی از      
ــتالل ــاي روان اخ ــتالل  ه ــد اخ ــناختی مانن ــیت،   ش ــاي شخص ه
یافتنـد. گــانون و   4مصـرف الکـل و مـواد    و سـوء  3پریشـی  روان

را در متجـاوزان بـه    5سـتیزي ) میزان شیوع جامعه35همکاران (
ــان  ــان   40-50زن ــه کودک  10-15درصــد و در تجــاوزگران ب

هـاي دیگـر نیـز شـیوع بیشـتر      درصد برآورد کردنـد. پـژوهش  
ســـتیزي را در تجـــاوزگران بـــه زنـــان در مقایســـه بـــا جامعـــه
  ). 36-38انـد (  کننـدگان از کودکـان تأییـد کـرده     اسـتفاده  سوء

شناسی جرایم جنسـی  هایی که در زمینه سبببیشتر پژوهش -3
د کـرده  انجام شده، بر باورها و خطاهاي شناختی مجرمان تأکی

هاي ناسـازگار  واره که در پژوهش حاضر، طرحاست، در حالی
هاي زیربنـایی  نخستین مورد بررسی قرار گرفته است که نظریه

شخصیت هر فرد درباره خود، دنیا و دیگران است و در دوران 
رسـد مجرمـان   گیـرد. بنـابراین بـه نظـر مـی     کودکی شکل مـی 

ناختی با هم هاي شغیرجنسی و جنسی ممکن است در تحریف
هاي واره بنایی و طرحهاي زیرفرق داشته باشند، اما در مکانیزم

شاید عوامـل   -4ناسازگار نخستین با هم تفاوتی نداشته باشند. 
هاي ناسازگار نخسـتین، مثـل   واره دیگري غیر از باورها و طرح

  شرایط موقعیتی، شخصـیت و... در نـوع جـرایم دخیـل باشـند.      
ار رفته در پژوهش حاضر قـادر نیسـت میـان    ک شاید ابزار به -5

مجرمان جنسی و غیرجنسی تمایز قایل شود و در این زمینه نیاز 
هایی با روایی سازه بیشتر است تا بتواند میـان ایـن دو   به مقیاس

  1. گروه تمایز قایل شود
هاي پژوهش نشان داد میان دو گروه در طیـف  گرچه یافته
 واره جـود نداشـت، امـا طـرح    هـا تفـاوتی و  واره وسیعی از طرح
کشـی در تـابع تشخیصـی بـیش از      اعتمادي/ بهـره اطاعت و بی
ــرح  ــایر ط ــان جنســی و     واره س ــروه مجرم ــت دو گ ــا توانس ه

غیرجنسی را از هم تفکیک کنـد. بـه ایـن ترتیـب در مجرمـان      
هــاي ناســازگارانه بیشــتري در زمینــه نبــود غیرجنســی شــناخت

ــدگی افراطــی  ــر اعمــال و درمان ــده مــی کنتــرل ب شــود، در دی
کشی بیشتر است.  اعتمادي/ بهرهکه در مجرمان جنسی بی حالی

) کـه نشـان دادنـد میـان     23هاي بیکر و بیچ (ها با یافته این یافته
هاي مجرمان جنسی و غیرجنسی تفاوت وجود دارد، واره طرح
  خوان است.  هم

واره اطاعـت در مجرمـان غیرجنسـی     باالتر بودن نمره طرح
دلیـل   واگـذاري افراطـی کنتـرل خـود بـه دیگـران بـه        گـر  بیان

_______________________________________ 
1- Simon  2- Langstrom 
3- psychosis 4- drug and alcohol abuse  
5- psychopathy 
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گیـري جـرم در ایـن سـازه     احساس اجبار اسـت. فراینـد شـکل   
شناختی به این ترتیب است که مجرمان با سپردن کنتـرل خـود   

کننـد از  ها سعی می به دست دیگران و تسلیم شدن در برابر آن
خشم، محرومیـت و انتقـام اجتنـاب کننـد. در عـین حـال ایـن        

هـا، باورهـا و    شـود کـه تمایـل   واره شامل این ادراك مـی  طرح
هاي فرد اعتبـار نـدارد و بـراي دیگـران مهـم نیسـت و        احساس

تواند به شکل اطاعت افراطی بروز کند که هر لحظـه ادامـه    می
بند  هاي به پیدا کرده، با حساسیت بیش از حد نسبت به احساس

هـاي   نهشده همراه و به خشـمی منجـر شـود کـه در نشـا      کشیده
منفعالنــه،  -چــون رفتارهــاي پرخاشــگرانه   ناســازگاري هــم 

ــان ــاطفی کنتــرل   طغی ــانه  هــاي ع تنــی،  هــاي روان نشــده، نش
مصـرف مـواد تجلـی     ریزي و سوء گیري از محبت، برون کناره

واره، فـرد را بـه سـمت     جبـران افراطـی ایـن طـرح    یافته، یـا بـا   
دهد شکستن قوانین و مقررات و در نهایت ارتکاب جرم سوق 

)11.(  
کشــی در  اعتمــادي/ بهــرهواره بــی بــاالتربودن نمــره طــرح
دهـد کـه ایـن مجرمـان دنیـا را جـایی       مجرمان جنسی نشان می
دانند که افراد براي رسـیدن بـه   عدالتی میسرشار از ظلم و  بی

ها را  ها و نیازهاي خود باید به دیگران آسیب رسانده، آن عالقه
رسـد  نظر می اساس بهاین ). بر 17برداري قرار دهند (مورد بهره

عنـوان   این افراد رفتارهاي خصمانه خود نسبت به دیگران را به
هـاي  گیرنـد. یافتـه  گیرانه از آسیب در نظر مـی  یک عمل پیش

هاي ضمنی دست آمده از پژوهش حاضر فقط یکی از نظریه به
واره  نظریــــه ضــــمنی دنیــــاي خطرنــــاك در طــــرح  _وارد
ید کرد که شاید دلیل آن استفاده از مقیاس را تأی _اعتمادي بی

هـاي ناسـازگار نخسـتین باشـد کـه بـر اسـاس نظریـه         واره طرح
هاي ناسازگار یانگ سـاخته شـده اسـت نـه براسـاس      واره طرح
  هاي ضمنی وارد. نظریه

دهـد مجرمـان جنسـی    هـایی کـه نشـان مـی    با ترکیب یافته
رمجرم دارنـد  هاي ناسازگار بیشتري نسبت به افراد غیواره طرح

گـر نبـود    هاي پژوهش حاضر که بیـان چنین یافته )، هم25، 24(
تفـاوت برجسـته میـان مجرمـان جنسـی و غیرجنسـی در زمینـه        

هـاي  واره تـوان طـرح  هاي ناسازگار نخستین بود، مـی واره طرح
ناسازگار نخستین را یکی از عوامل مؤثر در بروز جـرم، بـدون   

محـور  واره هاي طـرح  ن درمانتوجه به نوع جرم دانست. بنابرای
گیـري و درمـان جـرایم بـه      هـایی را در پـیش  تواند موفقیتمی

توانـد بـا   هـا مـی   گیري از این نوع درمان دنبال داشته باشد. بهره
هـــاي واره طـــور کلـــی) بـــا طـــرح آشناســـازي مجرمـــان (بـــه

ها و راهبردهاي تعدیل  شان و فرآیندهاي تداوم آن دیده آسیب
رسـان منجـر شـود. از     هش رفتارهاي آسیبو اصالحشان به کا

کـه رشـد اولیـه ایـن سـاختارهاي       سوي دیگر با توجـه بـه ایـن   
هاي  هاي کودکی ریشه داشته، تعاملشناختی بنیادین در تجربه

هـا نقـش دارد،    نخستین پدر و مادر با کودك در گسـترش آن 
هــاي آموزشــی بــا هــدف آشناســازي تــدوین و اجــراي برنامــه

هــاي ناســازگار واره گیــري طــرحراینــد شــکلهــا بــا فخــانواده
هـا بـر تعامـل کـودك بـا جهـان       واره نخستین و تأثیر این طـرح 

توانــد در بلندمــدت، ســطح ارتکــاب جــرایم را  پیرامــون، مــی
  کاهش دهد. 
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Early Maladaptive Schemas in Sex and Non- Sex Offenders  
 

 
Abstract 
Objectives: The aim of this study was to compare early maladaptive schemas 
in sex and non-sex offenders. Methods: In current descriptive post-hoc study, 
45 sex offenders were selected by voluntary sampling method from Tehran 
Ghezel Hesar and Karaj Rajaei Shahr prisons. Forty five homogeneous non-sex 
offenders in terms of age, marital status, education and job were selected from 
Karaj detention camp. The short form of Young Schema Questionnaire was 
administered to both groups and the data was analyzed by one-way analysis of 
variance and stepwise discriminate analysis. Results: The mean score of non-
sex offenders for subjugation schema was higher than that of sex offenders 
(p=0.006). The stepwise discriminate analysis showed no difference between 
sex and non-sex offenders (p=0.001), though the subjugation and mistrust/ 
abuse schemas were the best predictor schemas of being in sex or non-sex 
offender groups. However, the success rates of stepwise discriminant analysis 
in predicting involvement in offender groups were not satisfactory. Conclusion:  
Due to the limited number of different schemas between the two groups, it 
seems that the core psychopathology and fundamental schemas for two types 
of sex and non-sex offence are approximately identical and except for schemas 
other factors affect the kind of offence. 
 
Key words: early maladaptive schema; sex offence; non-sex offence 
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