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 خالصه 

 مقدمه

سایكوپاتي یک اختالل شخصیتي با پیشینه طوالني است. متغیرهای مختلفي با این اختالل رابطه دارند. 

 يتیاختالل شخصبا و نوع جرم  يشناخت تیجمع یهايژگیورابطه بررسي  هدف مطالعه حاضر

 باشد. مي شهر مهابادمرد  انیزندان ي دركوپاتیسا

 روش کار

 مينفر تما 392باشد. از جامعه زندانیان مرد شهر مهاباد به تعداد ميتوصیفي  –مطالعه حاضر مقطعي 

نفر به عنوان نمونه  384دند که در نهایت تعداد زندانیان از طریق نمونه گیری تمام شماری انتخاب ش

نهایي بررسي شدند. سایكوپاتي از طریق پرسشنامه سایكوپاتي لوینسون و مشخصات جمعیت شناختي و 

ضریب با استفاده از ها نوع جرم از طریق چک لیست مشخصات مورد ارزیابي قرار گرفت. داده

( و آزمون تعیبي توکي مورد ANOVAیک راهه )همبستگي پیرسون، تي استودنت، تحلیل واریانس 

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.23نسخه  SPSSو با استفاده از نرم افزار 

 نتايج

میزان  .(p<05/0)سایكوپاتي رابطه مثبت و معني دار وجود داشت 2بین سن و تعداد فرزندان با عامل 

زندانیان با (، 2زندانیان با جرم سرقت )عامل سایكوپاتي در زندانیان با سابقه اعتیاد به مواد و الكل، 

سال از  5-4زندانیان با دامنه حبس و  (p<01/0)تحصیالت لیسانس، زندانیان در دومین سابقه دستگیری

میزان سایكوپاتي بر حسب میزان درآمد متفاوت  .(p<01/0)و نمره کل( 1)عامل  سایر زندانیان بیشتر بود

 رها و سایكوپاتي رابطه معني داری بدست نیامد.بین سایر متغی. (p<01/0)بود

 نتيجه گيري

های جمعیت شناختي دانش ما را درباره این اختالل شخصیتي شناخت سایكوپاتي بر اساس ویژگي

تواند برای کساني که در محیط زندان با این افراد سروکار دارند بسیار با ارزش ميدهد و ميافزایش 

 باشد. 

 کلمات کليدي

 ، سایكوپاتي، زندانیانناختي، جرمجمعیت ش 
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 مقدمه

سایكوپاتي یک اختالل شخصیتي است که با رفتار ضد 

اجتماعي مداوم، اختالل در همدلي و پشیماني و همچنین 

 (.1شود )ميصفات عدم بازداری و خودمیان بیني مشخص 

ل شخصیتي شناسایي شده در سایكوپاتي اولین اختال

تاریخچه طوالني  روانپزشكي بود که دارای سنت بالیني و

( و پیش آگهي قابل انتظار ضعیفي در بین 2باشد )مي

(. اگر چه سایكوپاتي به عنوان 3اختالالت شخصیتي دارد )

یک اختالل مستقل در راهنمای آماری و تشخیصي اختالالت 

( قید نشده است ولي 4) رواني انجمن روان پزشكان آمریكا

در مفهوم سازی این اختالل در آخرین  ميمههای پیشرفت

بالیني های (. اولین توصیف5ویرایش این راهنما وجود دارد )

او برای افراد سایكوپات  ،از سایكوپاتي را کلک لي ارایه کرد

شانزده صفت مشخص کرد و از جمله عنوان کرد که 

بین، غیرقابل بزرگافرادی سنگدل، خودها سایكوپات

محور و فاقد همدلي و پشیماني داعتماد، غیرصادق، خو

کارهای کالسیک کلک لي ترغیب کننده محققي (. 6)هستند

ای بعد از مطالعات زمینه (7)دیگر در این حوزه شد. هیر 

فراوان در نهایت بیست ویژگي شخصیتي از جمله چرب 

ی کردن، زباني یا جاذبه سطحي، نیاز به تحریک، دستكار

عاطفه سطحي، سبک زندگي انگلي، بي بند و باری جنسي، 

اهداف کوتاه مدت، عدم مسئولیت پذیری  ،عدم واقع گرایي

را به افراد سایكوپات نسبت داد که باعث ایجاد ابزاری برای 

سایكوپاتي موقعیت نادری است که سنجش سایكوپاتي شد. 

اما شیوع  شودميیک درصد جمعیت خانوار دیده  درکمتر از

خدمات  خانماني وبي دارد و با باالیي در بین زندانیان

طول زندگي متداعي شده  بیمارستاني روانپزشكي در

های شیوع های قابل توجهي در میزاناگر چه تفاوت (.8)است

زندانیان در های سایكوپاتي در بین نمونه ،گزارش شده

 استگزارش شده  %73تا  %3ازای کشورهای مختلف با دامنه

ها به شخصیت سایكوپاتیک برای قرن (.11، 10،  9،  8)

وار در متون دیني، سیاسي و  ادبي مشخص طرزی حكایت

شده بود و تا همین اواخر به عنوان یک تشخیص بالیني مبهم 

 از زمان ظهورچک لیست سایكوپاتي (.12) باقي مانده بود

(PCL ) (13) و ( نسخه تجدید نظر شده آنPCL-R()7) 

تار سایكوپاتي در حوزه اختالالت شخصیت شاید ساخ

 (.14) معتبرترین و پایاترین مقوله تشخیصي به نظر برسد

زندانیان کشورهای مختلف های سایكوپاتي بیشتر در نمونه

های جمعیت شناختي ( و ویژگي17، 16، 15،  8بررسي شده )

و نوع جرم در ارتباط با سایكوپاتي مورد تحقیق قرار گرفته 

 ای( در مطالعه8(. کوید و همكاران )21، 20، 19، 18است)

که به بررسي سایكوپاتي در زندانیان انگلیسي و ولزی 

 54-35پرداختند، به این نتیجه رسیدند که طیف سني مي

سال از میزان  74-55و  34-16نسبت به طیف سني 

سایكوپاتي بیشتری برخوردار هستند. سایكوپاتي در مردان 

ن بیشتر از مجردها، در بیسوادان بیشتر تأهالن، در مبیشتر از زنا

و در افراد با سابقه اعیتاد به مشروبات ها از تحصیل کرده

بیشتر از زندانیان عادی بود. تفاوتي در میزان  ،الكلي و مواد

نژادی مختلف، طبقات اجتماعي های سایكوپاتي گروه

را  متفاوت و کساني که تجربه زنداني شدن برای اولین بار

داشتند با افراد سابقه دار، بدست نیامد. در مطالعه کیریلو، 

( رابطه منفي بین 19جوزه، مارتها، جوان و هكتور )

سایكوپاتي و سن اولین حبس، شدت اقدامات بزهكارانه، 

مدت محكومیت و مدت زماني که فرد در زندان به سر 

مد برد، و رابطه مثبت بین سایكوپاتي با دفعات حبس و درآمي

بدست آمد. بین سن و سطح تحصیالت با سایكوپاتي رابطه 

استفن، استفاني، امیلي، کریستوفر،  معني داری بدست نیامد.

خود به این نتیجه رسیدند که  یدر مطالعه (22)کارن و آالن 

تر بودن سن و بین سایكوپاتي با جنسیت)مرد بودن(، پایین

بودن، شاغل  تأهلمصرف بیشتر الكل رابطه مثبت و بین م

روان گردان با سایكوپاتي های بودن و عدم استفاده از دارو

همچنین در مطالعه نیكالس، ماریاالنا،  رابطه منفي وجود دارد.

ربكا، ادورادو، فرانسیسكو، کارلوس آلفونسو، کوسته و 

شد که سایكوپاتي در افراد بیكار و  ( مشخص23همكاران )

 ایاست. به صورت ویژه تر بیشتربا  سطح تحصیالت پایین

مشخص شده که بین سایكوپاتي و مصرف مشروبات الكي 
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 مصطفي دریادار  و همكاران

(. همچنین مشخص شده که 25، 24رابطه مثبت وجود دارد )

سایكوپاتي با افزایش جرم همراه است و بر نوع جرم اثر 

ی بر روی گروهي از امطالعههای (. بر اساس یافته26)دارد

به این نتیجه رسیدند که  ( محققان27زندانیان اسپانیایي )

سایكوپاتي با افزایش احتمال ارتكاب جرم و به خصوص 

 جرایم مالي همراه است. 

علي رغم مطالعات زیادی که در حوزه سایكوپاتي در جهان 

سفانه بررسي سایكوپاتي در زندانیان ایراني به أوجود دارد، مت

ندرت انجام شده و تعداد مطالعات این حوزه انگشت شمار 

وده است. از طرف دیگر بررسي متغیرهای جمعیت شناختي ب

در زندانیان سایكوپات با اشكال متفاوت انجام شده و نتایج 

کامالً همسو و در یک راستا نبوده است. از این رو مطالعه 

که آیا بین  سؤالحاضر با هدف پاسخ گویي به این 

های جمعیت شناختي و نوع جرم با سایكوپاتي رابطه ویژگي

ود دارد؟ در زندانیان مرد شهر مهاباد طراحي و اجرا وج

 گردیده است.

 

 روش کار

مقطعي قرار  -مطالعه حاضر در زمره مطالعات توصیفي

زندانیان مرد مهاباد در  ميگیرد. جامعه آماری شامل تمامي

نفر بودند. با توجه به  392به تعداد  1398بهمن ماه سال 

معه از طریق روش تمام اعضای جا ميمحدود بودن جامعه تما

نفر  4شماری به عنوان نمونه مورد بررسي انتخاب شد. تعداد 

 4مالک ورود به نمونه مورد بررسي را نداشتند و تعداد 

تعداد های پرسشنامه هم قابل بررسي نبود در نتیجه پرسشنامه

 نفر به عنوان نمونه نهایي مورد بررسي قرار گرفت. 384

الزم و همچنین اخذ مجوزهای های بعد از انجام هماهنگي

مد نظر در اختیار زندانیان قرار گرفت های مورد نیاز پرسشنامه

ها و جمع آوری شد. در مورد نحوه پاسخ گویي به پرسشنامه

از زندانیان خواسته شد با دقت به  و توضیحات کافي ارایه شد

الي را بدون پاسخ ؤپاسخ دهند و هیچ سها االت پرسشنامهسؤ

. زندانیان با رضایت و آگاهي کامل در پاسخ به نگذارند

شرکت کردند و در مورد محرمانه بودن اطالعات ها پرسشنامه

به آنان اطمینان کامل ها جمع آوری شده از طریق پرسشنامه

 داده شد.

ورود نمونه به پژوهش شامل زنداني بودن در زمان های مالک

وشتن بود و و داشتن سواد خواندن و نها اجرای پرسشنامه

 مالک خروج عدم تمایل به ادامه همكاری  بود. 

و 23نسخه SPSSبا استفاده از نرم افزار ها پرسشنامههای داده

آماری ضریب همبستگي پیرسون، تي های از طریق روش

( و آزمون ANOVAاستودنت، تحلیل واریانس یک راهه )

 تعیبي توکي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ي لوینسون: مقیاس خودگزارشي سایكوپاتي مقیاس سایكوپات

( یک ارزیاب خودگزارشي سایكوپاتي LSRPلوینسون )

باشد که مي( 28مبتني بر الگوی چک لیست سایكوپاتي هیر)

(.  مقیاس سایكوپاتي لوینسون یک ساختار 29)ماده دارد 26

بین فردی و عاطفي های لفهؤم 1دو عاملي دارد که عامل 

ری ورفتاری مربوط به تكانشهای لفهؤم 2سایكوپاتي و عامل 

کنند. این دو عامل به شدت به ميو ضداجتماعي را ارزیابي 

 صدم(. 60تا  50یكدیگر مربوط هستند )ضریب همبستگي 

شیوه نمره گذاری این مقیاس مبتني بر نمره گذاری لیكرت 

)کامالً موافقم( قرار  4)کامالً مخالفم( تا 1باشد و در دامنه مي

به صورت  26و  21، 15، 13، 10، 7، 3ت سؤاالگیرد. مي

 سؤال 10ال عامل اول و ؤس 16شود. ميمعكوس نمره گذاری 

 0.60سنجند. آلفای کرونباخ ميهم عامل دوم سایكوپاتي را 

بدست  2برای عامل  0.90تا 0.80و  1برای عامل  0.70تا 

(. در مطالعه حاضر و در بررسي بر روی 31، 30آمده است)

 0.72و  0.79، 0.62نفر از زندانیان ضریب آلفای کرونباخ  50

 و کل پرسشنامه بدست آمد. 2، عامل 1به ترتیب برای عامل 

های جمعیت شناختي های جمعیت شناختي: ویژگيویژگي

، تأهلشامل سن، ترتیب تولد، وضعیت اشتغال، وضعیت 

تعداد فرزندان، میزان درآمد قبل از دستگیری، تحصیالت، 

ن حبس، سابقه دستگیری، سابقه بیماری رواني و سابقه میزا

سوء مصرف مواد و مشروبات الكي از طریق اضافه کردن 

 االت به ابتدای پرسشنامه اصلي مورد بررسي قرار گرفت.ؤس
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نوع جرم در های متغییر نوع جرم با توجه به شاخصهنوع جرم: 

عاونت زندانیان ایراني در هفت مقوله )سرقت، مواد، قتل یا م

 سؤالدر قتل، مالي، خشونت و سایر موارد( و اضافه کردن 

 مربوط به آن در ابتدای پرسشنامه اصلي بررسي شد.  

 

 نتايج

زنداني  384توصیفي نمونه مورد بررسي شامل  هایویژگي

ه شده است. مقدار ئارا 1در متغیرهای مورد مطالعه در جدول

ای متغیرها امكان +( بدست آمده بر2،  -2کجي و کشیدگي )

فراهم ها پارامتریک را بر روی دادههای اجرای آزمون

 ایماتریس همبستگي بین متغیرهای فاصله 2 کند. جدولمي

دهد. همچنانكه مشخص است از بین ميمطالعه حاضر را نشان 

سن و تعداد فرزندان با متغیرهای پیش بین فقط متغیرهای 

مثبت و معني دار وجود عامل دوم سایكوپاتي رابطه 

 .(p<05/0)دارند

 
  (n=384)توصیفي متغیرهای پژوهشهای آماره -1جدول 

 کجي )کشیدگي( فراواني )درصد( میانگین )انحراف معیار( متغیرها

 (722/0) 605/0  (17/10) 8/39 سن

 (121/1) 426/1  (19/2) 25/3 ترتیب تولد

   وضعیت اشتغال

322 (9/83) 

62 (1/16) 

 

 شاغل

 بیكار

   تأهلوضعیت 

284 (74) 

100 (26) 

 

 تأهلم

 مجرد

 (08/1) 02/1  (96/1) 88/1 تعداد فرزندان

میزان درآمد )قبل از 

 دستگیری(

 

 

 

 

 

316 (3/82) 

36 (4/9) 

4 (1) 

10 (6/2) 

10 (6/2) 

8 (1/2) 

 

 1500تا  500

 2500تا  1500

 3500تا  2500

 4500تا  3500

 5500تا  4500

 و بیشتر 5500

   تحصیالت

120 (3/31) 

110 (6/28) 

60 (6/15) 

72 (8/18) 

14 (6/3) 

8 (1/2) 

 

 ابتدایي

 راهنمایي

 دبیرستان

 دیپلم

 لیسانس

 فوق لیسانس و باالتر

    نوع جرم
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 مصطفي دریادار  و همكاران

 سرقت

 مواد

 قتل یا معاونت در قتل

 ایم ماليجر

 جرایم اخالقي

 خشونت

 سایر موارد

42 (9/10) 

118 (7/30) 

22 (7/5) 

66 (2/17) 

0 

4 (0/1) 

132 (4/34) 

   میزان حبس

126 (8/32) 

30 (8/7) 

50 (13) 

48 (5/12) 

12 (1/3) 

16 (2/4) 

12 (1/3) 

90 (4/23) 

 

 ماه 6تا  1

 سال 1ماه تا  6

 سال 2تا  1

 سال 3تا  2

 سال 4تا  3

 سال 5تا  4

 سال 6تا  5

 سال و بیشتر 6

   سابقه دستگیری

242 (63) 

74 (3/19) 

26 (8/6) 

22 (7/5) 

6 (6/1) 

14 (6/3) 

 

 بار اول

 بار دوم

 بار سوم

 بار چهارم

 بار پنجم

 بار ششم و بیشتر

   سابقه بیماری رواني

50 (13) 

334 (87) 

 

 بله 

 خیر

   سابقه اعتیاد )به مواد یا الكل(

 

116 (2/30) 

268 (8/69) 

 

 بله

 خیر

 (-/160) -/101   (86/5) 16/65  سایكوپاتي

 (-/109) -/0160  (44/4) 23/40 1عامل 

 (211/0) 669/0  (36/3) 91/24 2عامل 

 ماتریس همبستگي بین متغیرهای پیش بین و مالک -2جدول 

 نمره کل 2عامل  1عامل  متغیرها

 087/0 121/0* 030/0 سن

 090/0 109/0* 040/0 تعداد فرزندان
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 -029/0 -063/0 016/0 ترتیب تولد

 P< 05/0  *       p< 01/0  ** 

های مستقل با استفاده از آزمون تي استودنت برای گروه

سایكوپاتي در زندانیان با سابقه  2میزان عامل مشخص شد که 

اعتیاد به مواد و الكل بیشتر از زندانیان عادی است و مشخص 

شد که میزان سایكوپاتي بر حسب سابقه بیماری رواني، 

و اشتغال در زندانیان تفاوت معني دار  تأهلوضعیت 

 (.3نداشت)جدول 

 

 انیمسقل در زندان یهاگروه یاستودنت برا يج آزمون تینتا -3جدول 

 استاندارد تفاوت یخطا نیانگیتفاوت م  .F t df Sig رهایمتغ

       ل(ا الكیاد )به مواد یسابقه اعت

 49/0 034/0 944/0 382 985/0 000/0 1عامل 

 36/0 25/1 001/0 382 39/3 515/0 2عامل 

 65/0 22/1 060/0 382 88/1 16/5 نمره کل

       يروان یماریسابقه ب

 67/0 -039/0 953/0 382 -059/0 707/0 1عامل 

 51/0 -77/0 128/0 382 -52/1 511/0 2عامل 

 88/0 -92/0 301/0 382 -03/1 25/5 نمره کل

       تأهلت یوضع

 51/0 -92/0 073/0 381 -79/1 400/0 1عامل 

 39/0 23/0 545/0 381 606/0 569/0 2عامل 

 68/0 -67/0 323/0 381 -98/0 163/0 نمره کل

       ت اشتغالیوضع

 61/0 -54/0 374/0 382 -890/0 38/7  1عامل 

 46/0 -24/0 598/0 382 -528/0 36/1 2عامل 

 81/0 -73/0 370/0 382 -898/0 26/4 نمره کل

( و آزمون ANOVAنتایج تحلیل واریانس یک راهه ) 

میزان ( نشان داد که 4تعقیبي توکي در )جدول شماره 

زندانیان با (، 2در زندانیان با جرم سرقت )عامل سایكوپاتي 

، زندانیان در دومین سابقه (2)عاملتحصیالت لیسانس

سال از  5-4زندانیان با دامنه حبس و  (p<01/0)دستگیری

 .(p<01/0)و نمره کل( 1زندانیان بیشتر بود )عامل سایر 

همچنین میزان سایكوپاتي بر حسب میزان دارآمد متفاوت بود 

در  2تومان، عامل  4500-3500در طیف درآمدی  1)عامل 

و بیشر و نمره کل سایكوپاتي در طیف -5500طیف درآمدی 

 .(p<01/0)بیشتر بود( 3500-2500درآمدی 

 ( برای مقایسه متغیرهای جمعیت شناختي و نوع جرم در زندانیانANOVAیل واریانس یک راهه )نتایج تحل -4جدول 

 آزمون توکي .df F Sig متغیرها و عوامل

     نوع جرم
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 مصطفي دریادار  و همكاران

 1عامل 

 

 2عامل 

 

 نمره کل

5 

378 

5 

378 

5 

378 

592/0 

 

613/3 

 

097/2 

706/0 

 

003/0 

 

065/0 

 

 

 

 71/25سرقت: 

 تحصیالت

 1عامل 

 

 2عامل 

 

 مره کلن

 

5 

378 

5 

378 

5 

378 

 

564/0 

 

420/2 

 

419/0 

 

728/0 

 

035/0 

 

835/0 

 

 

 

 85/26لیسانس: 

 میزان درآمد

 1عامل 

 

 2عامل 

 

 نمره کل

 

 

6 

377 

6 

377 

6 

377 

 

 

165/2 

 

828/8 

 

465/4 

 

046/0 

 

001/0 

 

001/0 

 

3500-4500 :00/43 

 

 25/29و بیشتر: -5500

 

2500-3500 :00/69 

 سابقه دستگیری

 1عامل 

 

 2عامل 

 

 نمره کل

 

 

5 

378 

5 

378 

5 

378 

 

352/4 

 

305/2 

 

069/5 

 

001/0 

 

044/0 

 

001/0 

 

 48/41بار دوم: 

 

 81/25بار دوم: 

 

 35/67بار دوم: 

 میزان حبس

 1عامل 

 

 2عامل 

 

 نمره کل

 

 

7 

376 

7 

376 

7 

376 

 

206/3 

 

631/1 

 

838/3 

 

003/0 

 

125/0 

 

001/0 

 

 00/42سال:  4-5

 

 

 

 37/68ال: س 4-5

بحث

جمعیت  هایویژگيمطالعه حاضر با هدف بررسي رابطه بین 

شناختي و نوع جرم با اختالل شخصیتي سایكوپاتي در 

های زندانیان مرد شهر مهاباد طراحي و اجرا گردید. نتایج یافته

حاضر حاکي از رابطه مثبت و معني دار بین ویژگي جمعیت 
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مل دوم سایكوپاتي داشت. شناختي سن و تعداد فرزندان با عا

هر چند رابطه بین سایكوپاتي و تعداد فرزندان در مطالعات 

زیاد مدنظر نبوده است ولي در مورد متغیر سن این نتیجه با 

(. کوید و 22، 8این حوزه تقریباً همسو بود)های یافته

که به بررسي سایكوپاتي در  ای( در مطالعه8همكاران )

پرداختند، به این نتیجه رسیدند ميی زندانیان انگلیسي و ولز

 74-55و  34-16نسبت به طیف سني  54-35که طیف سني 

استفن، سال از میزان سایكوپاتي بیشتری برخوردار هستند. 

 یدر مطالعه (22)استفاني، امیلي، کریستوفر، کارن و آالن 

تر بودن خود به این نتیجه رسیدند که بین سایكوپاتي با پایین

البته در مطالعه کیریلو، جوزه،  ه منفي وجود دارد.سن رابط

( بین سن با سایكوپاتي رابطه معني 19مارتها، جوان و هكتور )

یز عوامل مطالعات قبلي کمتر به تما داری بدست نیامد.

سایكوپاتي در  2مختلف سایكوپاتي با سن پرداخته اند. عامل 

تكانش رفتاری مربوط به های ( مولفه27)مقیاس لوینسون 

رسد ميکند. چنین به نظر ميو ضداجتماعي را ارزیابي  ریو

با افزایش سن کاهش  ایرفتارهای ضد اجتماعي و تكانه که

با توجه  (.32)یابند و حتي از چهل سالگي به باال از بین روند 

( و آنچه که در 8/39به میانگین سني زندانیان مطالعه حاضر )

توان گفت که مي( 8)مده مطالعه کوید و همكاران بدست آ

میانسالي و سایكوپاتي با هم رابطه دارند، هر چند بعد از این 

وجود نداشته باشد. البته  ایطهسن ممكن است چنین راب

( موید این 19مطالعه کیریلو، جوزه، مارتها، جوان و هكتور )

 هایویژگيهایي با باشد. انجام تحقیق بر روی نمونهميمورد ن

زار متفاوت برای سنجش متغییرهای مشابه تا متفاوت و اب

 تواند دلیل این نتایج متفاوت باشد. ميحدی 

سایكوپاتي در زندانیان با سابقه  2میزان عامل مشخص شد که 

اعتیاد به مواد و الكل بیشتر از زندانیان عادی است. همچنان 

( 27)سایكوپاتي در مقیاس لوینسون  2عامل که عنوان شد 

فتاری مربوط به تكانش وری و ضداجتماعي را رهای مولفه

سایر محققان بود های کند. این یافته همسو با یافتهميارزیابي 

(. بین رفتارهای تكانش وری و ضد اجتماعي 25، 24، 22، 8)

دوسویه  ایتواند رابطهميبا مصرف مواد و مشروبات الكي 

را  تواند دیگریميبرقرار باشد. بدین ترتیب که هر کدام 

که جزء عامل سایكوپاتي است  ایتشدید کند. رفتار تكانه

خود عامل مصرف بیش از حد مواد و مشروبات الكي 

بودن و رفتار ضد اجتماعي جزیي از مزاج  ای(. تكانه33)است

هستند که به طور مداوم با رفتارهای آسیب شناسانه در ارتباط 

ي و سوء مصرف سایكوپات 1(. عدم رابطه بین عامل 34هستند )

 فوق است.های مواد و مشروبات الكي موید یافته

در ( 2میزان سایكوپاتي )عامل نتایج تحلیل  نشان داد که 

زندانیان با جرم سرقت از سایر زندانیان با جرایم دیگر بیشتر 

است. اگر چه در مطالعات انجام گرفته در این حوزه برای 

توان گفت ميلي بدست نیامده و ایجرم سرقت چنین داده

افراد سایكوپات از جمله  هایویژگيکه با توجه به برخي 

( این نتیجه تا 8سبک زندگي انگلي و عدم مسولیت پذیری )

حد زیادی منطقي به نظر برسد. مشخص شده که سرقت 

(. 35تواند عامل میانجي بین سایكو پاتي و قصد جرم باشد)مي

 د سایكوپات است.در واقع سرقت پاداش اعمال مجرمانه افرا

سایكوپاتي در زندانیان با تحصیالت لیسانس از سایر زندانیان 

این حوزه همسویي های بیشتر بود. این یافته با سایر یافته

دهنده این بود که میزان  نداشت. نتایج برخي از مطالعات نشان

( و در 8)ها سوادان بیشتر از تحصیل کردهسایكوپاتي در بي

(. البته در 23تر بیشتر است )الت پایینافراد با  سطح تحصی

بین سطح تحصیالت و سایكوپاتي  ایمطالعه دیگری رابطه

(. نكته اول اینكه در مطالعه حاضر زندانیان 19بدست نیامد )

سواد جزء نمونه مورد بررسي نبودند. در بیشتر مطالعات بي

( برای سنجش PCL-Rمند هیر )سابق از مصاحبه نیم ساختار

پاتي استفاده شده، همچنین مشخص است که بیشتر سایكو

مطالعات این حوزه بر روی زندانیان آمریكایي انجام شده 

در  ایتواند نتیجه تحقیقي تازهمياست. نتیجه مطالعه حاضر 

بیشتر جهت رسیدن به نتایج های این زمینه برای بررسي

 روشنگرتری باشد.

ستگیری از سایر زندانیان سایكوپاتي در زندانیان با دومین سابقه د

که سایكوپاتي با افزایش جرم است بیشتر بود. مشخص شده 

بر روی گروهي  ایمطالعههای (. بر اساس یافته26همراه است )
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 مصطفي دریادار  و همكاران

( محققان به این نتیجه رسیدند که 27از زندانیان اسپانیایي )

سایكوپاتي با افزایش احتمال ارتكاب جرم همراه است. احتمال 

جرم در افراد سایكوپات به دلیل صفات  ارتكاب و تكرار

( زیاد است. این مورد که سایكوپاتي در 7، 6شخصیتي آنان )

زندانیان با دومین سابقه دستگیری از سایر زندانیان بیشتر بود، نشان 

دهنده احتمال مجدد ارتكاب جرم در زندانیان سایكوپات است. 

طفه نیاز به تحریک، دستكاری کردن، عا صفتاتي از جمله

تا حد  (7)سطحي، سبک زندگي انگلي و عدم مسئولیت پذیری 

تواند تبیین کننده این بازگشت به جرم در ميزیادی 

های این تكرار جرم علت اصلي حبسباشد. ها سایكوپات

باشد که نتایج مطالعه ميتر برای زندانیان سایكوپات طوالني

سال از  5-4حبس زندانیان با دامنه حاضر و اینكه سایكوپاتي در 

 باشد.ميید همین مطلب ؤسایر زندانیان بیشتر بود، م

در نهایت مشخص شد که میزان سایكوپاتي بر حسب میزان 

 4500-3500در طیف درآمدی  1دارآمد متفاوت است )عامل 

ه کل و بیشر و نمر-5500در طیف درآمدی  2تومان، عامل 

(. یافته بیشتر بود 3500-2500سایكوپاتي در طیف درآمدی 

ت در درآمدی متفاوهای مطالعه حاضر و از حیث تماییز در دامنه

کند که ميزندانیان سایكوپات تازگي دارد. این یافته مشخص 

یین درآمدی خیلي پاهای زندانیان سایكوپات معموالً در دامنه

 و در بسیاری از موارد علت ارتكاب جرم در گیرندميقرار ن

درآمد بلكه منتج از صفات  زنداني سایكوپات نه کسب

 (. 7، 6شخصیتي آنان است )

هایي همراه بود. در مطالعه حاضر مطالعه حاضر با محدودیت

شد. جامعه مورد نمونه مورد بررسي محدود به مردان زنداني مي

بررسي محدود به زندانیان شهر مهاباد بود. در صورت امكان 

تواند مي PCL-R نندمندی همانمیه ساختارهای استفاده از مصاحبه

تری از سایكوپاتي در زندانیان باشد تا حاوی اطالعات دقیق

 به حداقل برسد. های استفاده از ابزار پرسشنامه محدودیت

 

 نتيجه گيري

بین متغیرهای جمعیت شناختي و نوع جرم با سایكوپاتي در 

ود. در بزندانیان مرد شهر مهاباد روابط آماری معني دار برقرار 

های پژوهشي جدیدی بدست آمد و حاضر برخي یافت مطالعه

جمعیت شناختي و نوع جرم در ارتباط با  یاهلفهؤاهمیت م

سایكوپاتي برجسته شد، این مورد به خصوص در گروهي از 

 خواهندمي تواند راهگشای محققاني باشد کهميزندانیان ایراني 

 زندان کار کنند.های در محیطدر حوزه سایكوپاتي 

 

 قدردانی تشکر و

مطالعه حاضر با حمایت مالي مرکز تحقیقات روان پزشكي و 

 علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشكي تبریز و با اخذ کد اخالق

1398.814IR.TBZMED.REC.  به انجام رسیده است، که در

اینجا الزم است نهایت سپاس و قدرداني را از این مرکز داشته 

 باشیم.
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 Abstract 
Introduction: Psychopathy is a personality disorder with a long history. 

Various variables are associated with this disorder. The aim of this study was 

to investigate the relationship between demographic characteristics and type 

of crime with psychopathic personality disorder in male prisoners in 

Mahabad. 

Materials and Methods: The present study is a cross-sectional descriptive 

correlational type. From the community of male prisoners in Mahabad which 

were 391 people, simple of prisoners were selected through number whole 

sampling, and finally 384 people were examined as the final sample. 

Psychopathy was assessed using the Levinson Psychopathy Questionnaire 

and demographic characteristics and type of crime through a profile checklist. 

Data were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA), Tukey 

post hoc test, Student's t-test and Pearson correlation coefficient using 

SPSS23. 

Results: There was a positive and significant relationship between age and 

number of children with factor 2 psychopathy (P <0.05). The rate of 

psychopathy was higher in prisoners with a history of drug and alcohol 

addiction, inmates with the crime of robbery (factor 2), inmates with a 

bachelor's degree, inmates with a second history of arrest (P <0.01) and 

inmates with a prison sentence of 4-5 years (Factor 1 and total score) (P 

<0.01). The rate of psychopathy varied according to the level of income (P 

<0.01). There was no significant relationship between other variables and 

psychopathy. 

Conclusion: Understanding psychopathy based on demographic 

characteristics enhances our knowledge of this personality disorder 

and can be invaluable to those who deal with it in prisons. 
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