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 ارشد یشهانتشارات اندهرگونه کپی برداری از سبک و سیاق و یا تکثیر کل یا قسمتی از کتاب های 

ممنوع بوده و متخلف بر اساس قانون دفاع از حقوق مولفین و مصنفین تحت پیگرد قانونی قرار خواهد 

 گرفت. واحد حقوقی انتشارات اندیشه ارشد
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 پیشگفتار 

 های انگیزه و دالیل شناخت و تبهکار شخصیت ی مطالعه علم جنایی روانشناسی

 اجتماعی پذیری، جامعه یها شیوه به ها انگیزه و دالیل این که است تبهکاری

 و ژنتیک نقش همچنین و زندگی محیط و کودکی دوران های تجربه شدن،

 جرم اعمال هنگام در تبهکار فرد شخصیت ایجاد در شناختی روان اختالالت

 رفتار علمی ی مطالعه توان می را جنایی روانشناسی دیگر بیان به. کند می اشاره

 .کرد تعریف دارند، نقش جرم ارتکاب در که ای ذهنی های فرایند و جنایی

 رفتار. شود می گفته جنایی رفتار است جامعه قوانین با مخالف که هایی رفتار به

 اجتماعی بافت در که رفتاری گونه هر به. است اجتماعی رفتار نوعی خود جنایی

 رفتار گیرد می قرار مطالعه مورد اجتماعی روانشناسی دیدگاه از و دهد می رخ

 .شود می گفته یاجتماع
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کتاب حاضر برای دانشجویان رشته روانشناسی در  مقطع کارشناسی به عنوان 

   واحد و دانشجویان رشته حقوق 3منبع اصلی درس روانشناسی جنایی به ارزش

) حقوق جزا و جرم شناسی(در مقطع کارشناسی ارشد برای درس روانپزشکی 

عالوه بر جامعه دانشگاهی ، واحد تدوین شده است.امید است 2جنایی به ارزش

 عالقه مندان از آن بهره مند شوند. رسای

از استادان و صاحب نظران ارجمند تقاضا میشود با همکاری ، راهنمایی و 

در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگر آثار مورد پیشنهاد های اصالحی خود، 

 نیاز جامعه دانشگاهی جمهوری اسالمی ایران یاری دهند.

 گلشن شکری – 1397پاییز                                             
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 فهرست

 7                                                                                     فصل اول

 آزمون و ها اندیشه و شخصیت چهارچوب و بالینی شناسی جرم کلیات

  57                                                                                   فصل دوم

                                                               ها پژوهش و ها دیدگاه و ها نظریه

   100                                                                                فصل سوم

                                           وخیم جرایم به نسبت روانشناختی های دآور روی

  135                                         چهارم                                     فصل 

                                                                                                 دادگاه در روانشناس جایگاه و شهود و شهادت

  150                                                 پنجم                              فصل 

                                              شناسی جرم و روانشناسی ی زمینه در درمان و پیشگیری
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 فصل اول

 و آزمون  جرم شناسی بالینی و چهارچوب شخصیت و اندیشه هاکلیات 
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 یک در نوزدهم سده اوایل کالسیک جزای حقوق عنوان به علمی 1کیفری حقوق

 بر قرن یک از بیش که فکری فضای این.شد متولد مدارانه جرم فکری فضای

 نشأت 2بنتام و یابکار مانند اندیشمندانی آثار از بود حاکم کشورها کیفری سیاست

 می کیفر تعیین مبنای را بزهکار مجرمیت و اخالقی مسئولیت و گرفتمی

 جزای حقوق متداول مفاهیم نوزدهم سده اواخر در تحققی مکتب ظهور با.دانست

 از.شد روبرو اساسی انتقادات با کیفر تعیین در قضات اقدام نحوه و کالسیک

 مطابقت علمی جبر نظریه با اختیار در جنایی عمل ابتنای تحققی مکتب دیدگاه

 آن بخشی سود وظیفه ایفای سزادهی به کیفر هدف کردن محدود همچنین ندارد

 .سازد می اثر بی را

                                                           
1 Criminal Justice 
2 Beccaria and Bentham 
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 زمینه در جدیدی رشته پیدایش طلیعه جرم به مطلب این علمی نگرش نحوه

 .گرفت نام شناسیجرم بعدها که گردید 3جنایی علوم

 و ها زمینه بردن بین از طریق از تا است بزهکاری علل یافتن در علم این رسالت

 این تاکید مورد محورهای کند مهار را آنها رشد به رو روند و جرم تکوین علل

 اساس این بر و است بزهکار شخصیت به توجه بزهکاری علل شناسایی در علم

 یک در شناسی جرم.دهد می ارائه را کیفری نهادهای تحول تغییر پیشنهاد

 شود می تلقی مرکب علوم های رشته از یکی اینکه اعتبار به و کلی ندیب تقسیم

 :است شده تقسیم شاخه دو به

 و عوامل یا جنایی اقدام و عمل این طبع آن موضوع که :نظری شناسی جرم

 4پیناتل ژان تعبیر به که کاربردی شناسی جرم و است جرم ارتکاب فرآیندهای

 و اصالح شناسی جرم بالینی،یعنی اسیشن جرم شامل فقط فرانسوی شناس جرم

                                                           
3 nal SciencesCrimi 
4 Jean Pintatel 
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 نگرش است جرم تکرار از پیشگیری درنهایت و خطرناک مجرم شناخت درمان

 بیمار به پزشک نگرش مشابه حدی تا بزهکار به نسبت بالینی شناسی جرم علمی

 .گیردمی الگو پزشکی مدل از بالینی شناسی جرم اصل جهت همین به است

 کسی مورد در و دارد توجه جرم ارتکاب عوامل و ابستره به بالینی شناسی جرم

 رغمعلی بزهکار چنانکه پردازد می یابی علت به است شده جرم مرتکب که

 بهتر اصطالح به و باشد داشته جرم تکرار به تمایل جرم،کماکان اولین ارتکاب

 های راه یافتن دنبال به باید بالینی شناسی جرم باشد خطرناک حالت دارای

 بالینی شناسی جرم کفایت، جرم تکرار با موثر مقابله.باشد مناسب درمان و اصالح

 است آن های مولفه و بزهکار شخصیتی مختلف حاالت شناخت مستلزم است

 بالینی،زمانی شناسی جرم در آن های مولفه تحلیل و بزهکار شخصیت بررسی.

 به جرمن بودند جدید کیفری ضابطه یافتن جستجوی در علمی جبر پیروان که
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 حالت را آن تحققی مکتب بنیانگذاران از یکی 5گاروفالو که گردید حالتی درک

 مکتب از قبل مزبور اصطالح هرچند نامید انگیزی هول یا خطرناک،خطرناکی

 بود،لیکن برده کار به را خطر اعالم مفهوم مابنت و است داشته وجود نیز تحققی

 را خطرناک حالت مفهوم فالوگارو ویژه به تحققی مکتب طرفداران حقیقت در

 و توسعه موجب مفهوم این به توجه.کردند علمی ساماندهی و پردازینظریه

 .گردید بالینی شناسی جرم تکامل

 شخصیت چارچوب جرم

 خودمختار و مرکزی عصبی سیستم خاص های ویژگی که دارند عقیده 6آیسنک

 هایکنش دکننمی تبیین را افراد شخصیتی های تفاوت از ای عمده بخش

 فرد به منحصر جنبه وی شخصیتی خصوصیات همانند فرد هر عصبی سیستم

 واکنش علت به عصبی های سیستم از برخی که کرد فرض توان می بنابراین.دارد

                                                           
5 Garofallo 
6 Eisenck 
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 هایفعالیت ارتکاب زمینه بیشتری احتمال با پذیری تحریک و حساسیت پذیری

 تا باالترین از که است یهای پیوست نیز گرایی پسیکوز.کنندمی فراهم مجرمانه

 نامیدن برای اصطالحی و کندمی مشخص را گرایی پسیکوز سطح ترین پایین

 .است نشده وضع دادن قرار پیوستار این هایمیانه در که افرادی اکثریت

 که است مرکزی عصبی سیستم بنیادی های کنش کننده منعکس برونگردی بعد

 سیستم هایکنش فمعر نوروزگرایی که حالی در شود می شامل را نخاع و مغز

 .باشد می پیرامونی عصبی

 رفتاری های ویژگی و فراوانی:Iدرونگردی-E برونگردی

 و دارند قرار برونگردی بعد هایمیانه در افراد درصد 75 متوسط طور به معموال

 افراد که آنجا از.هستند نگر درون آن درصد 16 و نگر برون به جامعه درصد 16

 از ناشی مالل احساس شکستن درهم برای هایی تحریک و ها محرک به گرا برون

 ییها فرصت و و میکنند سرپیچی قانون از بیشتری احتمال با نیازمندند روزمرگی
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 دست از آیندمی پیش اجتماعی حفاظت و نامتعارف اعمال انجام برای که را

 به را ودخ احساسات است محتاط و آرام خوددار درونگرفرد  برعکس دهند،نمی

 از بسیاری تغییرات تحقیقات از تا دهد می پوشش معموال و کندمی مهار خوبی

 .کند اجتناب اجتماعی هایفعالیت

 در ژنتیکی هایتفاوت به را گردی برون ،گردی درون بعد در افراد موضع آیسنک

 های نورون شبکه به خصوص به و مرکزی عصبی سیستم های مکانیسم از برخی

 .میدهد نسبت کننده فعال دستگاه یعنی مغز ساقه مرکزی بخش

 بیدار آن وظیفه که کندمی عمل نگهبانی مانند دستگاه این که رسد می نظر به

 تصمیم و حافظه تفکر مانند عالی های کلوش تمام جایگاه یعنی است داشتن نگه

 .است گیری
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 N7گرایی نوروز

 یک عنوان به جرم و یتشخص بین رابطه در برونگردی مانند نیز نوروزگرایی

 نیز پذیری هیجان گاهی را آن که متغیرها این کند می عمل معنادار متغیر

 جسمانی واکنش برای شناختی زیست آمادگی ای گونه کننده منعکس اندنامیده

 .است زا تنیدگی رویدادهای به نسبت

 که رسدمی نظر به و است هیجانی های واکنش شدت مبین گراییزنورو اصوالً

 یک جامعه کل از درصد 16 و است گردی برون مانند کلی جامعه در آن فراوانی

 .دارند قرار میانگین از باالتر و انحراف یک آن درصد 16 و بیشتر یا معیار انحراف

 نسبت درازمدت و شدید واکنش است گرایی نوروز در باالیی نمره دارای که فردی

 ناپایدار های نشانه نیز اندک گیتنید شرایط در حتی و دهد می نشان تندی به

 مشاهده بین در اضطراب و جزئی مسائل به نسبت حساسیت زودرنجی خلقی

                                                           
7 Neuroticism 
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 پایداری دارای قرارگرفتن و پیوستار این متضاد قطب در که افرادی اما.شودمی

 تحقیقات و تنیدگی شرایط در را خود روحیه آنها مالیم رفتار و آرامش هیجانی

 .دهند نشان متناسب واکنش اضطراری مواقع در توانندیم و کنندمی حفظ شدید

 است وابسته مرکزی عصبی دستگاه به درونگردی و برونگردی بعد که حالی در

 به خود که دارد ارتباط خودمختار عصبی سیستم با پایداری نوروزگرایی پیوستار

 .شود می تقسیم پاراسمپاتیک و سمپاتیک بخش دو

 8گرایی پسیکوز

 به آنکه بدون کرد توصیف را پسیکوزگرایی نام به شخصیت سوم بعد آیسنک

 پسیکوز رفتاری لحاظ از کند اشاره آن زیربنایی فیزیولوژیکی های مکانیسم

 بی پذیری هیجان فقدان اجتماعی حساسیت عدم رحمی بی این اساس بر گرایی

 نسبت جاذبه و دیگران از خود،نفرت انداختن مخاطره به خطر به نسبت توجهی

                                                           
8 Psychicism 
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 دیگران به نسبت گرا پسیکوز افراد شودمی مشخص نامعمول چیزهای به

 متذکر باید اما برندمی لذت آنان کردن مسخره و دادن فریب از و دارند خصومت

 که ای گسسته روان یا پسیکوزی افراد با آیسنک نظام پسیکوزهای بین که شد

 .دارد ودوج تمایز دادن دست از بالینی لحاظاز  را واقعیت با تماس

 شخصیت نابهنجاری هایجلوه

 که است ای گونه به افراد در شخصیتی نابهنجاری از نمودهایی اینکه به توجه با 

 می قرار اشاره مورد شخصیت ناهنجاری مظاهر نخستین کندمی تهدید را جامعه

 است جدید مطالعه موضوع خطرناک نابهنجار شخصیت مصداق سپس گیرد

 .شودمی بررسی
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 9نژند روان شخصیتی لاختال

 اثر در که شود می اطالق روانی های بیماری از ای مجموعه به نژندی روان 

 و تشخیص به قادر درونی تضاد لحاظ به نژند روان و گردد می حادث تضادها

 متضاد نیروی دو بین فردی چنانچه ترتیب این به.نیست دیگران با روابط برقراری

 تضاد و پریشانی و ارادگی بی حالت شود متمایل سو ود از یکی نتواند و گیرد قرار

 در را نژندی روان که است کسی اولین چارگون مارتین ژان.کند می بروز را

 این در وی بعد کرد مطرح شخصیت های نابهنجاری مصداق عنوان به روانشناسی

 و وراثت بر عالوه را نژندی روان فروید داشت چشمگیری مطالعات خصوص

 .دانست می روانی شوک و ضربه یک حاصل خاص آمادگی

 

 

                                                           
9 Mental disorder 
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 10پریش روان شخصیت اختالل

 شخصیت شکست دلیل به که شودمی گفته کسی به پریش روان روانپزشکی در 

 های موقعیت به نسبت همواره و برنیامده خود گفتار و رفتار کنترل عهده از

 تخیالت و اوهام دستخوش نتیجه در و بینش فاقد مکانی و زمانی خاص

 را پریشی روان عوارض از بعضی 1968 سال در آمریکا روانپزشکان انجمن.است

 روانی فشارهای از ناشی عوارض این عمده ولی دانسته عضوی عوامل از ناشی

 از دیگری انواع کنشی پریشی روان و  عضوی پریشی روان کنار در نموده تلقی

 افسردگی و شور پریشی روان و پارانویا ، جوانی جنون: عنوان تحت پریشی روان

 که بود این از تنهانه پریشی روان های نابهنجاری بررسی اصلی علت.دارد وجود

 انسانی خصلت حاالتی چنین داشتن خاطر به که بودند افرادی بین پژوهشگران

                                                           
10 Disordered personality disorder 
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 در را جامعه باید که است مهم جهت این از بیشتر بلکه اند داده دست از را خود

 .کرد ایمن ناکخطر افراد این خطر برابر

 11رنجور روان شخصیتی اختالل

 است شده یاد اخالقی جنون به آن از لومبروزو هاینوشته در که ها رنجور روان

 اختالل به مبتالیان گروه در که بوده خطرناک روانی های نابهنجاری از یکی

 و بوده الابالی و قید بی افراد عاطفی نظر از ها رنجور روان و گیردمی قرار منش

 و کنندنمی مسئولیت احساس هرگز.است السویه علی آنها برای خشم و محبت

 نظر از بیماران این نامند می اخالقی منحرفان را گروه این دلیل همین به شاید

 قدرت از و فریبنده و آراسته ظاهری دارای دارند قرار باالیی سطح در هوش

 روی متقلبانه ماهیت یدارا جرایم و کالهبرداری به برخوردارند فریبیعوام

 به و شودمی یاد اصالح قابل غیر بزهکاران عنوان به بعضا افراد این از.آورندمی
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 نگهداری جا یک در هکارانزب دیگر با نباید آنها که شودمی پیشنهاد دلیل همین

 تحت است روانشناس و روانپزشک مستقیم نظر زیر که ویژه مراکز در بلکه شوند

 .رندگیمی قرار درمان

 12ستیز جامعه شخصیت اختالل

 است بزهکاری ساز زمینه که روانی های نابهنجاری خصوص در مفهوم جدیدترین

 ویژگی شودمی مطرح ستیز جامعه و اجتماعی ضد شخصیت اختالل عنوان به

 نقض به تمایل: از است عبارت شخصیتی خصوصیت چنین دارنده فرد اصلی

 در و شده شروع نوجوانی دوران اوایل یا کودکی دوران از که دیگران حقوق

 انجمن آمار و تشخیص راهنمای کتاب در 1994 سال در میشود فعال بزرگسالی

 .است شده درج نیز آمریکا روانپزشکی
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 و اجتماعی واکنش شناسی جرم مانند شناسی جرم جدید مکاتب ایرادات علیرغم

 جرم به بشر قوقح های مقوله از ناشی ایرادات نیز و جدید های نئوکالسیک

 جدید های فناوری پرتو در جزا حقوق و شناسی جرم در کماکان بالینی شناسی

 متحول حال عین در و مانده محفوظ بازپروری درمان و اصالح بالینی های روش

 است بالینی شناسی جرم مرکزی هسته که مفهوم این جایگاه تبیین.است گردیده

 شناسی جرم توسعه و تکامل رغمعلی.شود می محسوب کتاب این اصلی هدف

 حالت مفهوم آن تبع به و شناسی جرم نوع این که است دهه چند بالینی

 .است کرده پیدا های جانشین بحران این پرتو در و شده مواجه بحران با خطرناک

 حقوقی و شناسی جرم های اندیشه

 تحققی مکتب بنیانگذاران های اندیشه در باید را خطرناک حالت مفهوم پیدایش

 شد مطرح بالینی شناسی جرم پیدایش با همزمان مفهوم این و نمود جستجو
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 سپس و شناسی جرم های اندیشه در مفهوم این تولد باید نخست ترتیب بدین

 .گیرد قرار توجه مورد حقوقی عدب در ها اندیشه این تأثیر

 و ربش نوع طبیعت مورد در خاصی نظریات و هادیدگاه تحققی مکتب پیدایش با

 متفاوت کالسیک مکتب هایاندیشه با گوناگون جهات از که شد مطرح جامعه

 گسترش و توسعه دوره که شد مطرح زمانی نوزدهم قرن در ها دیدگاه این بود

 زیرزمینی منابع کشف دنبال به قرن چندین اروپایی هایقدرت بود تکنولوژی

 بود شده شروع قرن نچندی از اروپاییان اکتشافی سفرهای که زمانی از بودند

 روی آسیا و هند قاره شبه و آفریقا و التین آمریکای از معدنی منابع استخراج

 با ولی شد می توجیه رقص منشا قدرت عبارت با ابتدا در امر این در.آوردند

 اندیشمندان.شد تر پیچیده شناسی زیست و اجتماعی نظریات تکامل و پیدایش

 داشتند سعی اجتماعی نظام مورد در گرایانه تاثبا گیری جهت بر اجتماعی علوم

 و اوضاع وسیله بدین تا دهند مدخلیت اجتماعی زندگی در را گرایانه دنیا نظریات
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 از گروهی نوزدهم سده در فضایی چنین در.دننمای اصالح را اجتماعی احوال

 یشگرا ندارد را الزم کارایی کالسیک نظام که عقیده این با ایتالیایی اندیشمندان

 سزار:از بودند عبارت اندیشهنوع  این سردمداران.آوردند وجود به را جدیدی فکری

 اثباتی و تحققی مکتب گذاران پایه که14گاروفالو رافائل و انریکوفری ،13لومبروزو

 .میشوند تلقی

 نکنند پیروی جامعه حاکم عرف از که افرادی تحققی مکتب های اندیشه در

 از ناشی فردی مشکالت دارای است ممکن که گیرندمی قرار قضاوت مورد اینگونه

 . باشند شناختی جامعه روانشناختی زیستی عوامل

 هنجارهای از نافرمانی ایجاد منشأ که است این کارشناس یا متخصص یک وظیفه

 همت نارساییها و نواقص این درمان به سپس و کرده کشف فرد در را جامعه

 کالسیک مکتب نظریات خالف بر تحققی تبمک طرفداران نظر در بنابراین.گمارد

                                                           
13 Lombros 
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 جبر با امر این زیرا نیست مبتنی فرد اراده آزادی و اختیار برای مجرمانه عمل

 زیرا کند نمی دهی سزا به معطوف را کیفر هدف طرفی از.ندارد هماهنگی علمی

 ترتیب بدین.انگارد می نادیده را 15کیفر گراییفایده هدف بخشی سود امر این

 گرداندن روی بزهکار اجتماعی و روانی زیستی محوریت حالت به جهتو مبنای

 .بود بزهکار آزاد اراده و اخالقی مسئولیت مبنای از تحققی مکتب عملی

 از حمایت مفهوم به افالطون علمی شناسی جرم مکاتب پیدایش و ظهور از قبل

 در را زندانی منظور این برای و بود برده پی خطرناک مجرمان مقابل در جامعه

 توقف فقط زندان که عصری در زیرا.بود ترپیشرفته او عصر از که بود گرفته نظر

 مجازات عنوان به زندان خواستمی آمدمی شمار به مجازات برای موقت گاهی

 از یکی که بود گرفته نظر در زندان  نوع سه افالطون باشد جرایم از بسیاری برای

 باید آن در ناپذیر اصالح افراد که بود ابانبی دومی. است موقت بازداشتگاه آنها
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 سوم نوع زندان در است خطرناک مجرمین نگهداری برای مکانی و شوند نگهداری

 افالطون و بود امیدوار توانمی آنها درمان به که شدند می نگهداری افراد

 .نامید(16ستریون سوفرونی)آنرا

 یک از یعنی بود جنون ردچا جرم ارتکاب هنگام به که متهمی باستان دوران در

 در و شد نمی تلقی مجرم برد می رنج ذهنی ماندگی عقب شدید روانی بیماری

 حمایتی اقدامات فقط شدمی اعمال وی مورد در آنچه.بود معاف مجازات از نتیجه

 یا خود به خسارت ورود یا نظمی بی موجب نتواند وسیله بدین تا بود بازدارنده و

 بسیار سابقه نیز روانی شناسی آسیب منظر از بودن ناکخطر اندیشه.شود دیگران

 خطرناک افراد همانند یا و ولگردان مانند دیوانگان هفدهم سده در دارد طوالنی

 می گرفته کار به آنها بهبود برای پزشکی و درمانی اقدامات و شدند به محبوس

 است دهکر مطرح را خطرناک حالت مفهوم با مشابه مفهومی نیز بنتام ژرمی.شد

                                                           
16 ignCitroen Sovere 
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 از بعضی اجتماعی خطر با رابطه در وی که است مفهومی خطر اعالم مفهوم

 .است برده کار به بزهکاران

 سده آغاز از روانپزشکی در خطرناک حالت مفهوم ناتل پی ژان نوشته بنابر

 جهت همین به و شدمی محسوب افتاده پا پیش و معمولی مفاهیم از نوزدهم

 بیگانه خود از افراد نگهداری هدف با فرانسه در 1838سال از که مقرراتی طبق

 او روحی یا دماغی وزن کس هر که دهد دستور داشت حق فرماندار شد تصویب

 در نامعین مدتی برای باشد خطرناک جامعه و اشخاص امنیت عمومی نظم برای

 بایستی می بار یک ماه شش هر دستور این شود نگهداری روانی موسسه یک

 نخستین برای المللی بین سطح در خطرناک حالت اصطالح.شد می نظر تجدید

 قرار بحث مورد 17کیفری حقوق المللی بین اتحادیه در 1910 سال در بار

 تکرار جهت به خواه بایستی قانون:داشت مقرر رابطه این در مذکور اتحادیه.گرفت
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 یلهوس به که مجرم ارثی سابقه یا و عادت به جرم لحاظ به خواب و جرم قانونی

 امنیت از اطمینان منظور به رسدمی ظهور صنحه به جنایت و جنحه ارتکاب

 برقرار و تاسیس مذکور خطرناک مجرمین درباره را مخصوص تامینات اجتماع

 .نماید

 جرم عوامل اقتران اثر بر که است حالتی بالینی شناسی جرم در خطرناک حالت

 شده گفته همچنین.دهندمی قرار جرم ارتکاب انمظ در را خاصی شخص در زا

 بدین تا دارد وجود بزهکار فرد در که است احتمالی وسوسه خطرناک حالت است

 خطرناک حالت به صرفاً اخیر تعریف بکشاند جرم ارتکاب سوی به را وی ترتیب

 می اطالق کسی به مجرم زیرا است جرم تکرار مظان در شودکهمی مربوط شخص

 حالت به ناظر نظر مد تعریف ترتیب بدین است شده جرم مرتکب بالق که شود

 در لیست فن.بود نخواهد اندنشده جرم مرتکب هنوز که کسانی در خطرناک

 جسمی و روحی وضعیت به توجه با گاه هر:  نویسد می خطرناک حالت تعریف
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 توان نمی معمولی مجازات اجرای وجود با که شود استنباط مجرم فرد مخصوص

 .است خطرناک حالت دارای وی کند خودداری مجرمانه اعمال به زدن دست از

 خطرناک حالت خصوصیات

 از عبارتند آنها بارزترین که است خصوصیاتی دارای خطرناک حالت مفهوم

 .بالقوگی و نسبیت:

 18نسبیت

 مرتکب که شخصی به توجه با ممنوعه صدمه ایجاد احتمال یا جرم وقوع احتمال

 و قطع به هیچگاه.است متفاوت است خطرناک حالت دارای و شد خواهد جرم

 شرایط در نیز دیگری فرد هر که نمود اذعان و تعیین را شرایطی توان نمی یقین

 خطرناک یکسان،فری شرایط در است ممکن بود خواهد خطرآفرین شده تعیین

 دارای خطرناک حالت ترتیب بدین نباشد خطرناک دیگر شخص ولی گردد تلقی
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 قابل که خاص چارچوب دارای و شده تعیین پیش از و مشخص صوصیاتخ

 .نیست ، باشد جامعه افراد همه بر انطباق

 19بالقوگی

 مربوط های قضاوت و ها ارزیابی تمام زیرا است خوبی به خطرناک حالت اساس

 منظور شود می خطر از صحبت که زمانی است آینده به ناظر خطرناک حالت به

 افتاد خواهد اتفاق آینده در که است ای صدمه مقصود بلکهنیست، حال گذشته

 واقع در آنچه شود می صحبت خطرات حالت دارای افراد از که زمانی همچنین

 و آسیب نوع آینده در زمان از ای برهه در نظر مورد فرد که این است نظر مد

 .کرد خواهد ایجاد صدمه

 قابلیت زمینه در یفراوان مشکالت خطرناک حالت بودن بالقوه خصوصیت

 همراه به خطرناک حالت تعیین قطعی امکان همچنین و حالت این بینیپیش
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 آن بودن ناشناخته به خطرناک حالت بودن بینی پیش قابل غیر زیرا دارد

 .است انجامیده

 خطرناک حالت های مولفه

 گذاری تاثیر و ترکیب از پس که است بسیاری سازنده عوامل دارای جرم ارتکاب

 عوامل این از بعضی دهد می قرار بزهکاری آستانه در را فرد یکدیگر روی بر

 دسته سه به را بیرونی عوامل شناسان جرم.هستند درونی دیگر بعضی و بیرونی

 :کنند می تقسیم

 افراد شناسایی نظرنقطه از جرم ارتکاب علت شناخت و شناسی انگیزش عوامل-1

 .برند می رنج وانیر بیماری از که کسانی مانند ناسازگار

 را ای حرفه بزهکاران خصوصیات توان می آن وسیله به کهاست  عواملی-2

 .برد یشان بزهکار بدوام پی و بازشناخت
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 و اندگرد می فراهم را اتفاقی بزهکاران تشخیص آن یاری به که اتفاقی عوامل-3

 از هک را شدید بسیار جرایم حدی تا توانمی شرایط این علم با دیگر سوی از

 افتدمی اتفاق خاص شرایط در گرفتن قرار صورت در افراد از بعضی سوی

 .نمود بینیپیش

 به وابسته عوامل و ها انگیزه به وابسته عوامل ارثی عوامل از عبارتند درونی عوامل

 .است هیجانی بزهکاران کننده مشخص که عملی ارتکاب و دوام

 خطرناک حالت بالینی حاالت و درجات

 دهنده تشکیل که حال عین در محیط با انطباق قابلیت کنار در ناییج ظرفیت

 توانند می بلکه یابدنمی تغییر یکدیگر موازات به همواره است خطرناک حالت

 فوق های مولفه به توجه با خطرناک حالت.باشند داشته نوسان یکدیگر از مستقل

 . گیردمی خود به حالت 4
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 بزهکار اجتماعی انطباق قابلیت و اییجن ظرفیت حالت این در نخست حالت

 .باالست بسیار

 اعمال مرتکب باشد اعلی حد در فوق های مولفه دو آنها در که بزهکارانی

 گرفتار کیفری عدالت چنگال در اینکه بدون شوند می زیادی مجرمانه

 یاد سفید یقه بزهکاران نام به بزهکاران از خاصی طبقه 20ساترلنداز ادوین.شوند

 انطباق قابلیت و جنایی استعداد دارای پزشکان خصوصیات با که تاس کرده

 ها سفید یقه ارتکابی جرایم دارد عقیده وی.دارد هماهنگی باال بسیار اجتماعی

 از و بوده باال اجتماعی طبقات به متعلق که است کسانی ارتکابی جرایم به ناظر

 که است فردی فیدس یقه هبزهکار.پذیرند انطباق و یافته سازش اجتماعی نظر

 .کندمی نقض مکرراً را ایحرفه هایفعالیت بر حاکم قوانین

                                                           
20 Edwin Sutherland 
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 اجتماعی انطباق قدرت ولی باالست جنایی ظرفیت که است حالتی دوم حالت

 است کمتر اول گروه با مقایسه در گروه این خطرناکی.است ضعیف بسیار

 خود به را کیفری عدالت دستگاه اندرکاران دست توجه جامعه با آنها ناسازگاری

 شناسیجرم علمای از بعضی شوند می دستگیر بالفاصله و نماید می جلب

 .انددانسته حالت چندین دارای را ای حرفه بزهکاران

 حاشیه در بزهکاران که دادند قرار بزهکاران حالت این دارای 21بزهکاران کنار در

 از ترضعیف انبزهکار از دسته این استعدادهای شوند می نامیده بزهکار چپ

 .است ای حرفه بزهکاران استعدادهای

 انطباق قابلیت و باالست اندکی جنایی ظرفیت آن در که است حالتی سوم حالت

 .است ضعیف بسیار اجتماعی

                                                           
21 Criminals 
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 افرادی گروه این میان است کمتر قبلی هایگروه از حالت این دارندگان خطر

 عقده و احوال و اوضاع اثر در افراد این هستند روانی تعادل فاقد که دارند وجود

 عادت به بزهکاران آنها به شوندکهمی جرم مرتکب روانی های ناهنجاری و ها

 به را ناسازگار بزهکاران اصطالح عادت به بزهکاران جای به پیناتل.شود می گفته

 متوالی سقوط موجب افراد این عمیق ناسازگاری حالت وی نظر به است برده کار

 .میشود هکاریبز ورطه در آنها

 قابلیت ولی ضعیف آنها جنایی ظرفیت که است گروهی حالت چهارم حالت

 دنشو تلقی خطرناک نباید اساساً افراد این باالست بسیار را آن اجتماعی انطباق

 می صورت خاصی احوال و اوضاع و شرایط در صرفاً آنها سوی از جرم ارتکاب زیرا

 و جامعه به نسبت آنها جانب از تهدید گونه هیچ عادی شرایط در گیردو

 می جای گروه این در اتفاقی بزهکاران و هیجانی بزهکاران ندارد وجود شهروندان

 .گیرند
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 بالینی حاالت

  الوقوع قریب حالت

 را بحرانی حالت یک دنبرسان فعلیت به را خود عمل اینکه از قبل بزهکاران تمامی

 در و جرم وقوع از قبل که است خطرناکی حالت حالت این گذارند می سر پشت

 حالت به نویسندگان از بعضی را حالت این.آید می وجود به تصمیم اتخاذ مرحله

 اتفاقی طور به که است حالتی آن از منظور و ه اندکرد تبدیل نیز ساده خطرناک

 سه تعیین با گسن ریموند.شود می مالحظه بزهکاران از برخی در تصادفی و

 سه این است داده قرار تحلیل و تجزیه مورد را آن لتحا این از متوالی مرحله

 مرحله و سریع و کامل رضایت مرحله خفیف رضایت مرحله از عبارتند مرحله

 .مطلق بحران بروز
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  22مزمن حالت

 اخالقی و شناختی روان کیفیت یا وضعیت یک به دائمی یا مزمن خطرناک حالت

 ترکیب در( حالت) الحاصط شود می اطالق اجتماعی ضد خصوصیات دارای که

 و موقت حالت را آن و داشت عقیده پیناتل آقای آنچه برعکس خطرناک حالت

 .دانستمی گذرا

 و جرم تعریف در متداول و اصلی آورد روی  سه بررسی به نخست قسمت این در

 روی تمامی به ها آورد روی این که باشیم مدعی که آن بی پردازیم می جنایت

 .دهد می پوشش ممکن های آورد

 

 

 

                                                           
22 Chronic mode 
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 23قراردادی دیدگاه

 شناسی جامعه نگری کنش مکتب چهارچوب در را جرم قراردادی وردآ روی

 کنش که است این فکری نظام این اصلی مبنای(.1981شفرد،.)کند می تعریف

 هاییتوافق به جامعه هر ثبات و یافتند توحید ساختار یک جامعه های

 ها ارزش و هنجارها،قواعد درباره نآ اعضای بین که است وابسته یقراردادهای

 یک قانونی نظام ترتیب بدین گیرد قرار همگان احترام مورد باید و شود می برقرار

 جامعه آن در که هایی رفتار درباره که است هایی توافق انعکاس معین جامعه

 تخلف منزله به جرم دیدگاه این از.گیرد می صورت قبولند قابل غیر یا قبول قابل

 مورد کنند نمی تایید را آن جامعه افراد اکثر که است عملی جزایی انینقو از

                                                           
23 Contract view 
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 را قانون وسیله به شده مشخص مجازات انواع از یکی و میگیرد قرار قانونی پیگرد

 (24،1995ویلیامز.)دارد پی در

 :است شده منجر شناسی جرم در مهم نظریه دو به قراردادی دیدگاه

 ارتکاب در اختیار و عمل آزادی مفهوم بر سیککال پردازان نظریه کالسیک نظریه

 فقط آیدمی پیش جرم ارتکاب فرصت وقتی که باورند این بر و دارند تأکید جرم

 گیری نتیجه و کند انتخاب را یکی بزهکارانه غیر و بزهکارانه رفتار بین تواندمی

 چنین دبازدار جرم ارتکاب از را افراد تواندمی سنگین مجازاتهای بنابراین.کند

 با بود میالدی نوزدهم تا هفدهم قرن در قضایی احکام مبنای که ساده استدالل

 کاسته آن تاثیر و محبوبیت از بیستم قرن خالل در گر این اثبات نظریه ظهور

 .شد

                                                           
24 Williams 
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 را جرم درباره قراردادی دیدگاه نگر اثباتی پردازاننظریه اگرچه نگر اثباتی نظریه

 رفتار جمله این متن و رفتار تعیین در انتخاب آزادی نقش مورد در اما پذیرند می

 از خارج که دیگری عوامل که باورند این بر گیرندومی فاصله آن از بزهکارانه

 عواملی کنند می ایفا بنیادی نقش رفتارها تعیین در دارد قرار فرد اختیار قلمرو

 شناختیروان و ژنتیکی انتقال مانند شناختی زیست عوامل از وسیعی طیف که

 بر در را اجتماعی ساختار کلی طور به و شخصیت و اخالقی تحول یادگیری مانند

 .میگیرند

 25تعارضی دیدگاه

 آورد روی این اساس بر است متضاد کامال قراردادی دیدگاه با تعارضی دیدگاه

 های گروه از ای مجموعه از باشد یافته توحید واحد یک آنکه از بیش جامعه

 شده تشکیل غیره و صنایع صاحب دانشجویان ای حرفه های گروه مانند رقیب

                                                           
25 Conflict View 
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 تعارض در یکدیگر با قدرت و ثروت نابرابر تقسیم علت به که هایی گروه است

 منتهی جرم افزایش به خود نوبه به که نابرابری از ناشی تعارض همین و هستند

 .شودمی

 عملی هیچ که دارند عقیده تعارضی پردازان نظریه کالسیک های نظریه خالف بر

 بر را جرم آنها که دلیل بدین نیست بزهکاران یا اخالقی غیر خود خودی به

 جامعه هایارزش کننده رامنعکس آن و کند می تعریف اجتماعی دیدگاه اساس

 کویینی) مانند تعارضی بر رویا پردازاننظریه ترتیب بدین.دادند می معین

 و جرم وقوع از جلوگیری راه اتنه(1986؛یانگ،1973همکاران، و 27؛تیلور261975

 و سیاسی اقتصادی قلمرو در بنیادی های دگرگونی ایجاد به منوط را جنایت

 .دانند می اجتماعی

 

                                                           
26 Queenie 
27 Taylor 
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 28نگر تعامل دیدگاه

 قرار یکدیگر برابر در مستقیم طور به تعارضی و قراردادی هایدیدگاه که حالی در

 چند بر دیدگاه این است شده واقع جبهه دو این بین دیگر تعامل راه یک دارند

 :است مبتنی فرض

 رویدادها که معنایی و واقعیت از تفسیری اساس بر فرد هر رفتار گیری جهت-

 میشود؛ مشخص دارند وی برای

 منفی یا مثبت واکنش پیامد فرآیند هر و شوند می آموخته ها رویداد معنای-

 است؛ موقعیت یک یا فرد یک به نسبت افراد

 دیگران از مکتسب و شده آموخته برمبنای خویشتن رفتار از فرد ارزشیابی-

 قائل رویدادها برای فرد که یمعنای بر تاکید با نگر تعامل دیدگاه است مبتنی

 گیردمی فاصله قراردادی نظریه نادرست یا درست مطلب موضوع از است

                                                           
28 Interactive view 
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 شده منتهی برچسب نام به نظریه به شناسی جرم قلمرو در نگر تعاملی دیدگاه

 و اجتماعی فرایندهای از ای مجموعه پیامد ها انحراف نظریه این اساس بر تاس

 پیامدهای بررسی دارد خاصی اهمیت برچسب نظریه در آنچه.هستند معنایی

 و فرد به زدن داغ است شده تأکید آن نوع دو در خصوص به است زدن برچسب

 .دارد خویشتن از وی که تصویری دادن تغییر

 خورده برچسب و مجرم فرد کردن محکوم عمومی بازخورد هب 29زدن داغ اصطالح

 هایی رگه با را مجرم برچسب دارد اشاره جامعه از بخشی از وی طرد و

 مجبور که رسدمی نتیجه این به مجرم ترتیب بدین.کند می متداعی ناخواستنی

 .کند نظر صرف ها حرفه از برخی است

                                                           
29 cauterize 
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 داشته پی در را برچسب امدپی دومین تواندمی اجتماعی فشارهای این شدت

 با مطابقت برای را خود از تصویر نتیجه در و پذیرد می را جامعه حکم فرد باشد

 .دهد می تغییر برچسب این

 که گرددمی شخصی همان به تبدیل مجرم و میشود تبدیل واقعیت به بینیپیش

 .است شده توصیف برچسب این اساس بر

 آنها درباره که ای عمده شناسی جرم یها نظریه گفت توان می خالصه طور به

 این واقعیت اند پرداخته متفاوت های گونه به جرم تبیین به شد گفته سخن

 همپوشی دهنده نشان تجربی روشهای و ها نظریه این بررسی اگرچه که است

 .یکدیگرند از مستقل کلی خطوط حد در اما آنهاست هایجنبه از برخی
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 شناسی جرم و روانشناسی

 از یکی روانشناسی شوندمی نامیده انسانی علوم که علومی از بسیاری کنار در

 پدیده تبیین در روانشناسی نقش آید می حساب به شناسیجرم اصلی محورهای

 دیدگاه از بلکه قضایی زاویه از تنها نه را مجرمان که شد برجسته زمانی از جرم

 عنوان به جرم درباره قضاوت به که آن جای به دادندو قرار نظر مورد نیز انسانی

 را نکته این و پرداختند شخصیت تمامی بررسی به بشینند مجزا عمل یک

 عمقی بررسی با تنها بزهکار غیر یا بزهکار انسان یک کامل بررسی که پذیرفتند

 بر تکیه با سویی از روانشناسی ترتیب بدین.است پذیر امکان وی شخصیتی

 تفاوتم مجر فرد مواقع بیشتر در که داد ننشا متعدد ای مقایسه های بررسی

 ناپذیری جدایی انسان وحدت بر تاکید با دیگر سوی از و ندارد دیگران با آشکاری

 رشته موضوع اگر حتی که گفت باید اما.ساخت بررسی را روانی و جسمانی جنبه
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 هم باز کنیم محدود مجزا اعمال یا مثبت های پدیده وارسی به را شناسی جرم

 .دهیم قرار نظر مورد اجتماعی فردی زاویه دو از را ها پدیده این بودن

 30جنایی روانشناسی و قضایی روانشناسی گیری شکل تاریخچه و تعریف

 در آن کاربرد امکان و درآمد تجربی علم یک صورت به روانشناسی که زمانی از

 فراهم قضایی هایفعالیت گسترده قلمرو میان آن از و زندگی متعدد های قلمرو

 قضایی روانشناسی را اخیر فعالیت گستره قلمرو این پیشگامان شد

 (32،1906؛کالپارد31،1898گروس.)نامیدند

 دعوی یا محاکمه یک در که هستند اشخاصی سوی از قضایی روانشناسی موضوع

 یا کتبی اظهارات:شودمی مرتبط آنها به آنچه تمامی دیگر سوی از و درگیرند

 روانی جنبه آنچه کلی طور به و ها انگیزه ها نیت به توجه با اعمال معنای شفاهی

                                                           
30 Judicial Psychology and Criminal Psychology 
31 Gross 
32 Clapard 
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 آن معنای وسیعترین در.باشد موثر قضاوت و محاکمه فرآیند در تواندمی و دارد

 بر در را عدالت قلمرو در روانشناسی کاربردهای تمامی قضایی روانشناسی

 تجربی یروانشناس استقرار با همزمان و قرن آغاز در قضایی روانشناسی.میگیرد

 آزمایشگاهی هایپژوهش از آنکه ضمن اما کرد آغاز شهادت بررسی با را خود کار

 بالینی روش از استفاده و عینی موارد تحلیل بدون آن گیریشکل گرفتمی الهام

 پزشکان و قضات از بسیاری( 1906)33دبانسل تحقیقات دنبال به.نبود پذیر امکان

 ها شهادت مورد در مختلف های زاویه از اییه پژوهش به روانشناسان کنار در نیز

 توصیه 1905 سال از 34بینه که را شهادت علم مبانی ترتیب بدین و پرداختند

 .گرفت پایان هافعالیت این اول جهانی جنگ آغاز با اما.کردند ریزی پی بود کرده

 روانی روش یک اساس بر تا شد کوشش بیستم قرن چهارم و سوم هایدهه در

 پس آن از و شود بخشیده نظم شهادت مورد در پراکنده تحقیقات به قضایی

                                                           
33 Debonels 
34 Bina 
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 تجربی و فنی زاویه از روانشناختی هایپیشرفت از تنها نه که شد این بر سعی

 هرچند.گردد استفاده قلمرو این در نیز بالینی و گری تحلیل روان جنبه از بلکه

 مورد در مختلفی هایاقدام و دارند متفاوتی جایگاه غذایی لحاظ از شاهد و متهم

 روانشناسی کاربرد آغاز در آنان اظهارات تحلیل و بررسی اما گیرد می صورت آنها

 زیادی مشترک وجوه تردیدبی.است شده می انجام مشابهی های شیوه با قضایی

 در که کسانی از بسیاری کشورها بیشتر در حتی و دارد وجود گروه دو این بین

 .شوندمی حضارا گواه عنوان به نخست وهله

 سهم روانشناختی های نشانه جستجوی زمینه در.گردند می متهم بعد وهله در 

 در شده ساخته های ابزار دیگر و روانسنجی های آزمون به نیز مالحظه قابل

 .شد داده اختصاص سنج دروغ دستگاه مانند ها آزمایشگاه
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 نه هم را گری یلتحل روان روانپزشکان از برخی بیستم قرن هایدهه نخستین در

 جرایم تبیین و شخصیت اکتشاف برای خصوص به بلکه درمانگری منظور به تنها

 :یافتند دست مساعد زمینه دو به باب این در کردندو قضایی قلمرو وارد

 که هاییزمینه یعنی کودکی دوران رویدادهای نقش و ناهشیار های انگیزه تاثیر 

 بر باید حکم قضاوت وادی در که آنجا از اام.بود شده گرفته نادیده زمان آن تا

 دارد بیم زیرا کندمی رعایت را احتیاط همواره عدالت دستگاه باشد یقین اساس

 دلیل همین به و اند نشده وارسی کافی حد به هنوز که شود یهایفرضیه درگیر

 .شودمی دنبال تأخیر با همواره علمی اکتشاف قطعی احکام صدور در که است

 از شناختی روان های روش که است نوجوانان و کودکان آزمایش راه از نبنابرای

 .کردند نفوذ قضایی دستگاه در زاویه دو
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 که ابزارهایی و آزمایشی فنون از استفاده با و کارشناسان وسیله به سو یک از

 دستگاه مسئوالن دیگر و قضات وکال طریق از دیگر سوی از و دارند کاربرد قابلیت

 .شوند می آشنا روانشناختی مسائل با کندی با و تدریج به که قضایی

 قضایی مختلف های قلمرو در روانشناسی کاربرد

 در روانشناسی ممکن کاربردهای تمامی قضایی روانشناسی که شد گفته پیشتر

 زمینه در روانشناسی از خاص رشته این عملکرد اما گیردمی بر در را عدالت قلمرو

 حقوقی هایزمینه از داردبیش سروکار مستقیم طور هب اشخاص با که جزایی

 زمینه حسب بر روانشناسی از استفاده چگونگی بنابراین است اداری یا تجاری

 و شم از باید عدالت اجرای مسئوالن گاهی است متفاوت قضایی مختلف های

 روانشناسی مستقیم دخالت گاهی و جویند سود خود روانشناختی معلومات

 .است ضروری بالینی

www.takbook.com



 Clinical Criminology               جرم شناسی بالینی                                                     

 50 

 تحلیل و تعیین قضایی دستگاه اصلی وظیفه که تجاری و حقوقی های دعوی در

 عبارت به یا شود نمی توجه اشخاص به است معینی اصول حسب بر ها موقعیت

 شهودی ارزشیابی برای تنها بنابراین.دهدنمی قرار نخست سطح در را آنها دیگر

 کار به شناختی روان اتمعلوم که هاست گواهی صحت یا و هانیت بازخوردها

 می فقط و است نامحسوس زمینه این در روانشناسی دخالت نتیجه در و آیندمی

 احضار دادگاه به  که ها واکنش و رفتار حاالت مشاهده راه از را قاضی تواند

 .کند رهبری هاواقعیت حقایق درک به شودمی

 افراد تمامی کمهمحا پایان تا بازپرسی آغاز از عکس به جزایی های دعوی در

 به بتواند تا کند مشاهده را آنها باید قاضی و دارند قرار نخست سطح در ذینفع

 .ببرد پی هایشان بازخورد و رفتارها معنای و صداقت درجه

 به گذشته قضایی نظام در گیرندمی قرار قضاوت مورد حال عین در مجرم و جرم

 از. بگیرند نظر در نیز را فرد حاضر حال در که حالی در شدمی توجه بیشتر عمل
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 تمامی از باید که چرا باشد داشته موثری نقش تواند می اخیرروانشناسی دیدگاه

 .کند استفاده شخصیت شناخت برای امکانات

 مستلزم حال عین در بازجویی وهله در بخصوص و جزایی قلمرو در قضاوت

 زیر هایزمینه در را قاضی که معلوماتی است روانشناختی و حقوقی معلومات

 .:دهندمی یاری

 .اولیه های بازرسی و تحقیق مرحله .1

 .گواهان و متهمان اظهارات ارزیابی .2

 .حکم صدور .3

 قضایی روانشناسی شناختی روش های ویژگی

 را معین فرد یک همواره که است این روانشناختی آورده روی ویژگی مهمترین

 مستلزم که است یپرسش به دهی پاسخ آن هدف و میده می قرار نظر مورد
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 عمل انگیزه دروغ، یا صداقت نیت، حسن فقدان یا وجود.است شخصیت شناخت

 ممکن.آن جز و جرم ارتکاب بالقوه یا بالفعل ،ظرفیت جنایتکارانه هایگرایش

 پاسخ اما باشند مرتبط شخصیت از جنبه یک با تنها مسائل این از یک هر است

 موضعی به باید روانشناسی پس ستا مجموعه گرفتن نظر در مستلزم آنها به

 .کند اتخاذ متعادل

 که شود معلوم تا است فرد روانی های ویژگی تعیین روانشناختی آزمایش هدف

 چنین به دستیابی عدالت دستگاه در است داشته دیگران از متفاوت رفتاری چرا

 از که داریم سروکار اشخاصی با اینجا در که چرا نظراست مورد تمایزهای

 ه اند.گرفتن فاصله اجتماعی رهایهنجا

 قضایی روانشناسی اختیار در که آزمایش و تحقیق هایروش به زیر سطور در

 .کنیم می اشاره است
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 اطالعات آوری جمع

 .روانشناختی آزمونهای

 میرود کار به مجرمان مورد در گسترده صورت به حاضر حال در که هایی روش از

 روانشناس 35هیر که است( PCL)دردمندی روان فهرست

 .است ساخته(1996هیر،)کانادایی

 جرایم مورد در آماری های داده

 در ایگسترده صورت به جرایم انواع و تعداد آماری تحلیل نوزدهم قرن آغاز از

 توصیف که است آشکار کامال اگرچه شد مطرح شناختی جرم های پژوهش قلمرو

 فرآیندهای به ممجر منزله به شخص یک یا جرم عنوان به رویداد یک

 تعداد تعیین اساس بر جرم ارزشیابی اما است وابسته ایپیچیده گیریتصمیم

 این در صحیح آمار به دستیابی که چرا رسد می نظر به الزامی مجرم یا جرایم

                                                           
35 Hire 
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 سیاست تنظیم به دهد بلکه می یاری آن علل شناخت در را ما تنها نه قلمرو

 .شودمی منتهی نیز جزایی حقوق نظام ارزشیابی و اجتماعی

 هدف شودمی مشاهده پزشکی شناختی گیر همه هایبررسی در آنچه همانند

 دستیابی دیگر سوی از و جرایم مهار و پیشگیری سویی از ها پژوهش این اصلی

 .است جرم شناختی جمعیت و محیطی های بسته هم به

 

 شده ارائه ها ادهد بر عمده طور به جنایت و جرم درباره ما معلومات 1950 دهه تا

 ثبت جرایم از بسیاری که دانستند می همه اما بود مبتنی رسمی منابع سوی از

 .ماند می باقی ناشناخته نیز مجرمان و جنایتکاران از شماری و شوندنمی

www.takbook.com



 Clinical Criminology               جرم شناسی بالینی                                                     

 55 

 این اگرچه کرد تعیین آنها وخامت درجه اساس بر را جرایم توانمی همچنین

 مقیاس با اما شوند می زده تخمین ستا آمده وارد که آسیبی اساس بر وخامت

 ،(1927)36ترستن روانسنجی های

 تمامی دیدگاه از که کنند مشخص اند توانسته نیز(1964)37ولفگانگ سلین،

 یا جانی های صدمه که هستند آنهایی جرایم این ترینوخیم و اجتماعی هایگروه

 .دارند پی در مالی

 رسمی آمارهای

 سوی از شده ثبت رسمی آمار جرایم میزان هدربار اطالعات ترین دسترس در

 اما کنند می منتشر را آمار این ساله هر کشورها اغلب در ها دولت و است پلیس

 آمار در شود می گزارش پلیس به که هایی جرم تمامی که رسد می نظر به

 از نقل)شد انجام آمریکا در که تحقیقی نتایج مثال برای.رسند نمی ثبت به رسمی

                                                           
36 tresten 
37 Wolfgang 
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 قربانیان که وخیم جرایم درصد40 تنها که داد نشان( 1985سپارکز،ا و38 هود

 .است شده ضبط پلیس های پرونده در کردن گزارش

 دهی گزارش خود بر مبتنی جرایم آمار

 روش متداولترین برندمی کار به را دهی گزارش خود روش که هایی بررسی در

 در ها پژوهش این اغلب.است جغرافیایی ناحیه و سن اساس بر نمونه انتخاب

 درباره( 1975) بلسن پژوهش توانمی نمونه عنوان به شده انجام نوجوانان مورد

 تصادف به سالگی 16 تا 13 سنین انیپسر1445تحقیق کردن شانه سرقت

 از آنها از درصد 70 تقریباً که داد نشان گروه این با مصاحبه نتایج.شدند انتخاب

 گروه افراد اکثر ترتیب بدین.بودند کرده قتسر افراد از درصد 17 و ها فروشگاه

 توانست می آنها شدن دستگیر صورت در که بودند شده مرتکب را جرایمی نمونه

 .باشد داشته پی در مجازاتی

                                                           
38 Hood 
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 فصل دوم

 و دیدگاه ها و پژوهش ها ها نظریه
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 39شناختی زیست -روانی های نظریه

 مستقیم غیر و کم اغلب جرم ارتکاب در شناختی زیست فرایندهای نقش اگرچه

 بر بنا حاضر حال در ندارد یکسانی اهمیت فردی های انحراف انواع در و است

 تحلیل از حاصل های داده تواندنمی شناسی جرم است دست در که دالیلی

 .بگیرد نادیده را شناختی زیست

 جرایم شناسی علت زمینه در مختلف های دیدگاه

 نظریه است شده برخوردار خاصی وجه از تیشناخ دیدگاه اخیر هایدهه در

 مانند فرآیندها ازای  رشته تابع را انسان عمل نگر شناختی پردازان

 اهمیت بر و دانندمی آن جز و خبر ،پردازش ها بنیه روان و استدالل،باورها

 بروز خودمهارگری،در و امیدی نا خشم برپایی مانند درونی های نیرو بنیادی

 .دارند انفراو تأکید اعمال

                                                           
39 Psychological and Biological Theories 

www.takbook.com



 Clinical Criminology               جرم شناسی بالینی                                                     

 59 

 نگر رفتاری های گیری موضع تعریف جهت در حدی تا اجتماعی یادگیری نظریه

 وری کنش چندبعدی الگوهای در که همانگونه است برداشته گام نگر شناختی و

 .شود می مشاهده گرایش این نیز انسانی

 جرم و ژنتیک عوامل

 که حالی رد اند رفتار محدوده کننده مشخص ها ژن که دارند عقیده بسیاری

 نظریه.کند می تعیین محدوده این چارچوب در را تحول فرآیند محیطی عوامل

 محصول را آن پردازندمی محض ژنتیکی انتقال اساس بر جرم تبیین به که هایی

 زندگی تاریخچه تأثیر تحت جرم که باورند این بر و دانندمی وراثت مستقیم

 پردازان نظریه چه اگر شود می متولد فرد،مجرم بلکه گیردنمی شکل فردی

 از نقل به)پذیرند نمی تمام و تام صورت به را دیدگاهی چنین معاصر

 (.40،1996هالین

                                                           
40 Halein 
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 که بود عقیده این بر ابتدا نوزدهم قرن ایتالیایی شناسی جرم و پزشک 41لمبروزو

 که رسید نتیجه این به تدریج به اما کشند می دوش بر را خود وراثت بار مجرمان

 می مشاهده نیز مجرم غیر افراد از برخی در که هستند هایی ویژگی ایدار آنها

 بر که مفهومی کرد عنوان را مستقیم غیر وراثت مفهوم لمبروزو ترتیب بدین.شود

 را جرم ارتکاب به نیز الکل به معتاد افراد با تماس راه از تواندمی فرد آن اساس

 .بیاموزد

 مهار در فرد توانایی و آزاد اراده ژنتیک نیروهای بر تاکید با لمبروزو دیدگاه

 هایپژوهش اگرچه گیرد می قرار نگر اثباتی مکتب چارچوب در آشکارا خویشتن

 سوی از و(مجرمان غیر)گواه هایگروه فقدان علت به سوی از معاصرانش و او

 و روانی بیماران و نبودن جامعه معرف که هایی نمونه از استفاده دلیل به دیگر

 روش گرفتند،مشکالت می بر در نیز را کروموزومی های نابهنجاری اجدو افراد

                                                           
41 Lambroso 
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 زا جرم ژن) وجود پژوهشگری هیچ حاضر حال در.کردند مطرح را عمده شناختی

 باید دیگر عبارت به پذیردنمی را مجرم غیر از مجرم افراد متمایزکننده ژن یعنی(

 به واحد زای جرم ژن یک مفهوم از معاصر پردازان نظریه که کرد تاکید

 عوامل احتمالی نقش و اند گرفته فاصله متعدد های ژن بر مبتنی های سودتبیین

 .اند داده قرار خود های بررسی موضوع جرم پدیده تبیین در را ژنتیکی

 ها پژوهش این نظر مورد های جامعه خواندگان فرزند و همشکمان خانواده

 .هستند

  خانوادگی تحقیقات

 :پرداختند هاخانواده بررسی به اصلی دلیل دو به ناسیشجرم هایپژوهش در

 نخست 
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 و مجرمان هایخانواده شمالی کره بین احتمالی هایتفاوت تعیین و بررسی برای 

 .مجرمان غیر

  دوم

 شناختیزیست بستگان و مجرمان رفتار بین مشابهت جهت ارزشیابی منظور به

 .آنان

 ضد رفتارهای فراوانی شدند انجام انوادگیخ شجره یا خانواده درباره که تحقیقاتی

 کردند مقایسه را مجرمان غیر و مجرمان شناختیزیست بستگان در اجتماعی

 احتمال با مجرم والدین که است آن از حاکی هاپژوهش این تمام از حاصل نتایج

 پسرانی کمبریج تحقیق در مثال برای بود خواهند مجرم فرزندان دارای بیشتری
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 مجرم غیر پدران که آنهایی از بیشتر برابر دو کم دست بودن مجرم آنها پدران که

 .(42،1982وست) زدند دست جرم ارتکاب به داشتند

 انحراف سوی از که است آن دهنده نشان نیز مونث مجرمان هایخانواده بررسی

 سو دیگر از و است دیگر مونث افراد از بیش آنها خویشاوندان در اجتماعی های

 مذکر و مجرم افراد در که است رقمی از بیشتر آنها در خانوادگی سیشنا آسیب

 .شود می مشاهده

 43همشکمان درباره تحقیقات

 که حالی در هستند مشابهی ژنوتیپ دارای(MZ)تخمی تک یا یکیان همشکمان

 ژنها از نیمی در تنها دیگر برادران و خواهران مانند(DZ)تخمکی دو همشکمان

 که است مبتنی منطق این بر همشکمان درباره هاپژوهش نبنابرای دارند اشتراک

 همشکمان بین فنوتیپی هایتفاوت مشابه محیطی شرایط در زندگی صورت در

                                                           
42 West 
43 twin 
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 تفاوت.است ژنتیکی تاثیرات کننده منعکس همچنین تخمکی دو و تخمکی تک

 همشکم که مجرمی همشکمان درصد تعیین اساس بر معموال شده مشاهده های

 دارای تخمکی تک همشکمان که آنجا از شوندومی بیان است مجرم زنی آنها دیگر

 از بیش آنها رفتار که کرد بینیپیش توانمی پس هستند مشابهی های ژن

 .دارد مطابقت یکدیگر با تخمکی دو همشکمان

 است شده انجام قلمرو این در متفاوت هاینمونه با پژوهش 11 حدود تاکنون

 .است شده آورده جدول در تتحقیقا این از حاصل نتایج

 خالصه نتایج تحقیقات درباره همشکمان

 همشکمان دو تخمکی همشکمان تک تخمکی 

 مطابقت تعداد مطابقت تعداد 

 12 17 77 13 النگ

 0 5 100 4 لوگرا

 10 60 68 37 روزانف و...
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 53 43 65 31 کرانز

 37 19 61 18 استامپفل

 40 5 75 4 روزانف

 18 27 78 45 یوشی

 11 18 61 28 یوشی

 0 26 50 28 هایاشی

 15 54 26 31 دالگارد

 12 147 32 85 کریستین

 

  خواندگان فرزند مورد در تحقیقات

 والدین تعیین از است عبارت خواندگان فرزند قلمرو در متداول پژوهش روش

 انفرزند و والدین در مجرمانه رفتار فراوانی مقایسه و کودکان این شناختیزیست

 .آنها
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 از بیش شناختی زیست والدین رفتار با کودکان این رفتار مشابهت که صورتی در

 توان می اند پذیرفته فرزندخواندگی به را آنها که باشد می والدین با آن مشابهت

 اما شودمی آشکار محیط تاثیر صورت این غیر در و پذیرفت را ژنتیک مولفه تاثیر

 .است شناختیزیست غیر والدین بودن جرمم مستلزم ای گیرینتیجه چنین

 این به( 1974، کرو) خواندگان فرزند مورد در تحقیقات نخستین از یکی در

 18 از قبل مجرم شناختیزیست مادران فرزندان از درصد 50 که رسیدند نتیجه

 کنترل گروه در قوانین از تخلف حالیکه در بودند شده جرم مرتکب سالگی

 .بود درصد5 تنها( رمجرمغی مادران فرزندان)

 کردند اکیدت محیطی و ژنتیکی عوامل اهمیت بر حال عین در اخیر تحقیقات

 متشکل ای نمونه بررسی اساس بر( 1983) همکاران و 44ملیک

 مجرم شناختیزیست والد یک وجود که دادند نشان فرزندخوانده14500از

                                                           
44 Milick 
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 به توجه با حال این با دهد می افزایش فرزندانشان در را جرم ارتکاب فراوانی

 اثر یک با که کرد مشاهده توان می زیر جدول در شده منعکس تحقیقات نتایج

 فرزند درصد هستند مجرم پدر دو هر وقتی که چرا هستیم مواجه تعاملی

 .یابد می افزایش نیز مجرم خواندگان

 درصد فرزندخواندگان مجرم مذکر در ارتباط با مجرم بودن والدین

 غیر مجرم مجرم شناختیوالدین زیست 

 والدین غیرزیست شناختی

 7/014/0(n=204) (n=143)5/024/0 مجرم

 5/013/0(n=2492) (n=1226)0/020/0 مجرم غیر
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 XYY نشانگان

 که خاصی ژنتیکی های هنجاری به نا اساس بر را وخیم جرایم 1960 دهه در

 درون در ها ژن یرندهبرگ در هایساخت شدکروموزومهایمی نامیده XYYنشانگان

 از که میباشد کروموزوم 46 دارای معموال انسانی موجودات و هستند سلول هسته

 کروموزوم دو و بدنی ساختار و شکل کننده تعیین کروموزوم 44 میان آن

 متمایزکننده46XY و مونث افراد متمایزکننده 46XX.است جنس کننده مشخص

 وجود به توانمی کروموزومی متعدد های نابهنجاری بین از است مذکر افراد

 بلندتر قد با معموال مردان درY اضافی کروموزوم کرد اشاره اضافی های کروموزوم

 .است توام مرزی هوش و متوسط از

 وابسته وخیم جنایات ارتکاب با را آن نیز برخی آنکه ضمن

 (45،1996هالین.)دانستند

                                                           
45 Halein 
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 های پژوهش اخیر ایهدهه در شناختی عصب و شیمیایی -زیست های نظریه

 گیری برشکل شناختی عصب و شیمیایی زیست عوامل تاثیر درباره متعددی

 شیمیایی زیست های پژوهش های زمینه از یکی است شده انجام جنایی رفتار

 هیپ. است بوده جرم ارتکاب در معدنی مواد و ها ویتامین کمبود نقش تعیین

 در کنشی فزون اصلی لعل از یکی را 3 ب ویتامین ،کمبود(1978)46چین

 بروز خطر که است باور این بر(1983)47ویس. داند می نوجوانان و کودکان

 .است دیگر کودکان از بیشتر مراتب به کنشی فزون کودکان در آتی بزهکاری

 از بسیاری توجه نیز فیزیولوژیکی -عصب زاویه از جنایی رفتار های همبسته

 کار به تحقیقات برای معموال که ردیراهب است کرده معطوف خود به را محققان

 -عصب وری کنش زاویه از مجرم غیر و مجرم هایگروه مقایسه میرود

                                                           
46 China Hip 
47 Weiss 
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 ابزاری یعنی مغزی نگار موج وسیله به وری کنش این سنجش است فیزیولوژیکی

 .میگیرد انجام کندمی تعیین را کورتکس الکتریکی فعالیت که

 به دستیابی یا نامعمول فعالیت وهایالگ و کشف برای میتوان را مغزی نگار موج

 قرن ششم پنجم هایدهه در کاربرد به شناختی عصب های وری کنش نارسا

 قتل ارتکاب مانند معمول غیر های جنایت با را مغزی نابهنجار امواج وجود بیستم

          پژوهشگران از برخی که حالی در اما دانستند می وابسته آمیز جنون های

 خشونت با مغزی نگار موج نابهنجار نتایج بین ارتباط وجود بر( 1969 ،48ویلیامز) 

 49هسو) دهندمی نسبت بزهکاری به را نتایجی چنین دیگر گروهی کند می تاکید

 ثابت بعدی رفتارهای با را آنها درازمدت همبستگی یا و( 1985 همکاران و

 .کنندمی

                                                           
48 Williams 
49 Hsu 
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 در هاییکوشش بقراط نزما از اگرچه جرم و شخصیت با بدنی های ریخت رابطه

 جدید مسیر و آمد عمل به شخصیت با بدنی های ریخت بین پیوستگی ایجاد راه

 کوشش و بدنی ساختار ریخته چهار بین تمایز ایجاد با نیز سرشتی شناسیروان

 پی(1925)50کرچمر وسیله به خاص روانی های اختالل با آن کردن مرتبط در

 شلدن نظریه دارد مطابقت بیشتر اثر این در بحث موضوع با آنچه اما شد ریزی

 های متغیر تعریف و شخصیت و بدنی ساختار بین ارتباط به توجه با که است

 های ویژگی با همراه را اصلی بدنی ریخت سه روانشناختی و شناختی زیست

 (51،1942شلدن.)است کرده متمایز آنها روانشناختی

 توتونیک سوما مزاجی ریخته با است عضالنی و پهن که مزومورفی بدنی ریخت

 اساس بر اکتومورفی ریخت دارد مطابقت است پرخاشگر و ماجراجو انرژی پر که

 یعنی سربروتونیک مزاجی لحاظ واز شود می مشخص بودن استخوانی و ظرافت

                                                           
50 Crescent 
51 Shilden 
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 و احشایی که اندرومورفی باالخره و است پرتنش و درونگرا محتاط و خودار

 اساس بر که میگیرد قرار ویسروتونیک روهگ در مزاجی زاویه از است سنگین

 .گردد می متمایز برونگرایی و دوستی جامع خوشگذرانی،

 مشهورترین از یکی به گری تحلیل روان نظریه ابداع با پویشی روان های دیدگاه

 که گفت توانمی حاضر حال در شد تبدیل روانشناسی کوتاه تاریخ هایچهره

 بر و اند داده تشکیل را ما روزمره زندگی از بخشی به نظریه اصلی مفاهیم و افکار

 به خود آثار در فروید.اند شده واقع موثر دیگران و خویشتن از حرف درد چگونگی

 نیز وی از بعد گران تحلیل روان و نگفته سخن جنایت و جرم درباره مستقیم طور

 های فرآیند به تنها را خود توجه قلمرو این به نسبت گسترده قدمت وجود با

 گالور) کردند مطرح داشت قرار جنایی اعمال زیربنایی آنها باور به که مرزی
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 زمینه این در جرم درباره متعدد های دیدگاه وجود رغم به نتیجه در( 52،1960

 .شود نمی دیده نظر وحدت گران تحلیل روان بین

 جنایی رفتار درباره گری تحلیل روان گیریموضع

 گری تحلیل روان اصول از که بود کسانی تیننخس از یکی(1955)53هور آیش

 مانند دیگر تحلیلگران از بسیاری سپس کرد استفاده مجرمانه رفتار تبیین برای

 معلم عنوان به کردن دنبال را وی آورد روی سبک نیز و( 1974)54الندر فرید

 این درمان و درک به حال عین در و هورن آیش بزهکار و اختالل دچار کودکان

 گرفته قرار فروید افکار تاثیر تحت شدت به که داشته توجه آنها خانواده کودکانو

 به تواندنمی محیطی عوامل که رسید نتیجه این به بزهکاران درباره تحقیق با بود

 بزهکاری را آن وی که زیربنایی زمینه یک بلکه باشد ترینکننده تعیین تنهایی

                                                           
52 Glaur 
53 Aish Hur 
54 Londer 
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 آماده مجرمان زندگی یک برای روانشناختی لحاظ از را کودک نامد می پنهان

 .کندمی

 دهندمی قرار جرم تبیین مبنای را واقعیت اصل نیز 1935 همکاران و 55الکساندر

 بالفاصله های ارضا انداختن تعویق به در که است کسی مجرم دیدگاه این از

 عبارت به یا است ناتوان بیشتر مدت دراز فواید به دستیابی منظور به خویشتن

 ضد رفتار است شده مواجه شکست با واقعیت اصل به لذت اصل از گذر دیگردر

 کودکی خالل در گرفته شکل های ویژگی از ای جلوه نیز بزرگسالی در اجتماعی

 مولفان از برخی که است دیگری تحلیلگری روان مفهوم هم گرایی واالیی است

 .کردند استناد آن به جرم تبدیل برای

                                                           
55 Alexander 
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 جهت در غریزی های برانگیخت آن اساس بر که است فرایندی گرایی واالیی

 از بنابراین شوندمی داده سوق جامعه پذیرش مورد رفتارهای یا عواطف افکار

 مجرمانه رفتار آن مولفه این دیدگاه

 این شود می ناشی اجتماعی گیری جهت فاقد و شده انسان فطری امیال از

 عاطفی دلبستگی جادای در شکست پیامد خود نوبه به نیافته کام های خواسته

 علت به که است کسی مجرم.هستند مادر یا پدر معموال و دیگر افراد با مستحکم

 با خود فطری امیال به دهی جهت در زندگی سالهای نخستین ارتباطی مشکالت

 رفتار گری تحلیل روان دیدگاه از.است ناتوان56 گرایی واالیی مکانیسم از استفاده

 های مولفه از یک هر در اختالل و است وابسته روانی نظام انرژی توزیع تعادل به

 .شود می منجر نایافتگی سازش به ساختاری

                                                           
56 premacySu 
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 رفتار اصلی منبع سه را فرامن انحراف یا و ضعف خشونت گران تحلیل روان

 :کردند تلقی مجرمانه

 و کند منعکس را خشن و سختگیر فرامن یک تواندمی مجرمانه اعمال نخست

 نشانه آزردگی روان یعنی آزردگی روان شکل دو هر در اشدب آزردگی روان شبیه

 و هستیم مواجه ناهشیار ی شده سرکوب متعارض مجرمانه آزردگی روان و ای

 دگرگونی یک صورت به تعارض نخست اختالل در که است این در تفاوت تنها

 عمل به با آن دوم شکل در که حالی در شود می تجربه فردی وری کنش

 .هستیم مواجه،  محیط تغییر منظور هب ده کهدرآور

 دانسته وابسته دردمند روان شخصیت با را ضعیف فرامن وجود مولفان از بسیاری

 هم و گناهکاری احساس فاقد و رفتار برانگیخته بین خود فرد مفهوم میان اندو

 این برای روانپویشی قلمرو در که است توصیفی واقع در دیگری با احساسی

 چنین که داشت وجود باور این آغاز در اگرچه.است شده ارائه ها شخصیت
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 یا فراوانی تأثیر هیچگونه بدون را خود غریزی نیازهای توانندمی هاییشخصیت

 تدوین در که دارند عقیده مولفان از بسیاری اینک کنند بیان تحولی های تثبیت

 تناسلی یشپ تثبیت و نایافته انحالل اودیپ همزمان تاثیر به باید اختالل این

 .شود توجه

 زیانباری پیامدهای دارای والدین با پرخاشگرانه سازیهمسان تنها نه که چرا

 روان و گرایانه آزار های گرایش نیز مقعدی و دهانی مراحل هایناکامی بلکه است

 .میکنند تشدید را دردمند

 های الیه از بلکه نیست واحد جوهر یک فرامن که گرفت نظر در باید پس

 فقر اگر بنابراین است شده تشکیل تحول مختلف مراحل در سازی انهمس

 با شودتنها محدود تحول از خاصی مرحله به یا و والدین از یکی به ارتباطی

 فقط آمیز انحراف رفتار صورت این در و شویممی متوجه فرامن از بخشی نارسایی

 .شد خواهد دیده ها بحران بروز هنگام به
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 چنین کرد جستجو آمیز انحراف سازی همسان در باید را انهمجرم رفتارهای منبع

 فرزندش با خوبی روابط دارای بزهکار پدر یک که آید می وجود به وقتی موقعیتی

 صورت این در بپرداز  پدر بزهکارانه ویژگیهای فکنی درون به او و باشد

 ساحسا گونه هیچ بدون بزهکارانه عمل نیستندو نابهنجار روانی ساختارهای

 .میشود انجام گنهکاری

 چهارچوب در گری تحلیل روان دیدگاه از گیریفاصله رغم به ها نظریه از برخی

 .اند مانده باقی پویشیروان

 و پویشی روان و گری تحلیل روان پردازان نظریه تمامی که گفت باید کل در

 آمیز اختالل روابط از که ناهشیاری هایتعارض و درونی فرایندهای نقش

 رفتار کننده تعیین عنوان به شوندمی ناشی تحول مختلف مراحل در نوادگیخا

 خالل در اجتماعی قواعد سازی درونی به را طلبی جامعه کنندومی تاکید

 .دانند می وابسته زندگی های سال نخستین
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 جرم و مادرانه محرومیت دلبستگی نظریه

 بر گری تحلیل روان مفاهیم بر اتکا ضمن که است ای نظریه دلبستگی نظریه 

 مبتنی نیز شناختی شناسی روان و تکاملی نظریه طبیعی رفتارشناسی مفاهیم

 زندگی سال نخستین خالل در مادر کودک دلبستگی کیفیت بر نظریه این.است

 متمرکز بعدی هایسال اجتماعی و شناختی تحول کننده تعیین عامل عنوان به

 .است

 44 درباره وی که است مبتنی تحقیق بر جرم درباره بالبی دیدگاه تجربی مبانی

 داد انجام بودند شده ارجاع کودک هدایت کلینیک در دزدی علت به که نوجوان

 مقایسه مرکز همان در بزهکار غیر نوجوانان از همتا گروه یک با نوجوانان که

 از جدایی خود زندگی نخستین سال 5 خالل در نوجوانان این از درصد 39.شدند

 درصد 5 به بزهکار یرغ گروه در رقم این که حالی در بودند کرده تجربه را مادر

 تفاوت چنین به خود بعدی هایپژوهش در نتوانست 57بالبی اگرچه.رسید می

                                                           
57 bylBo 
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 نتیجه این به گذشته تحقیقات تمامی مرور با پیشتر اما یابد دست معناداری

 .بود رسیده

 :ستا شده تأکید نکته دو بر همواره دلبستگی نظریه در

 .است ضروری روانی سالمت برای کودک به مادر پیوسته و نزدیک گرم رابطه -1

 .شود می دیده بزهکاران اغلب در وی سوی از شده طرد یا و مادر از جدایی-2 

 نظریه تمامی مانند پویشی روان و گری تحلیل روان های نظریه خالصه طور به

 بیان در علمی روش فقدان متوجه اانتقاده این گرفتند قرار انتقاد مورد دیگر های

 بر تکیه و اساسی مفاهیم از بسیاری آزمون قابل غیر و آمیز ابهام ماهیت ها نظریه

 .هستند رفتار یک درک در تحلیلگر تفسیری های مهارت
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 بازپروری در یادگیری اصول کاربرد دهه4 از بیش گانی یادگیری های نظریه

 جامعه نظریه یک تدوین به شناسانروان از اندکی تعداد گذردمی مجرمان

 .پرداختند جرم زمینه در یادگیری

-مورر فرایندی دو نظریه از جرم قلمرو در یادگیری های نظریه کاربرد نخستین

 .است شده استخراج میلر

 های محرک صورت به شوند می خوانده تنبیه با که هایی عالمت الگو این در

 این انگیزند برمی فرد در را اضطراب یا ترس حالت پیشاپیش و آیندمی در شرطی

 .کنند می عمل کننده منزجر و کشاننده یک عنوان به هیجانی های حالت

 58ابزاری -کنشی یادگیری

 شد منجر دیگری رفتار تحول و بروز به که ابزاری کنشی یادگیری نظریه اصول

 این نیادیب اصل هکرد اثر معنادار ایگونه به فلسفه و روانشناسی بر حال عین در

                                                           
58 tools-Practical learning 
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 در که تغییراتی علت به رفتار هر که است این کرد بیان اسکینر که را نظریه

 افزایش به رفتار هر خوشایند نتایج یابد می میکند،استقرار ایجاد فرد محیط

 در شودمی صحبت رفتار تقویت از صورت این در و گرددمی منجر آن فراوانی

 از اینجا در و دارند پی در را آن نیفراوا کاهش منزجرکننده پیامدهای که حالی

 .آید می میان به سخن رفتاری تنبیه

 59 اجتماعی یادگیری نظریه

 این اما کرد عنوان را اجتماعی یادگیری نظریه روتر بار نخستین برای که آن با

 .کندمی تداعی را آمریکایی روانشناس راوبند نام معموال نظریه

 اگر دانست ابزاری کنشی یادگیری اصول نتامی حکم در توان می را نظریه این

 حالی در شودمی شناخته جایگاه مورد در خصوص به آنها بین نیز هاییتفاوت چه

 محیط از ناشی تنبیه و تقویت راه از رفتار که است این ابزاری کنش نظریه که

                                                           
59 Social learning theory 
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 که دارد وجود باور این اجتماعی یادگیری نظریه در کندمی گیرددفاع می شکل

 و شود آموخته دیگران اعمال مشاهده راه از و شناختی سطح در تواندمی رفتار

 پیامدهای با دیگر کنشی رفتار هر مانند یافته تحقق ترتیب بدین یادگیری وقتی

 .شودمی تنبیه یا تقویت خود

 انگیزش مفهوم داده تعمیم بندورا که ابزاری کنشی یادگیری دیگر مفاهیم از

 و جانشینی تقویت برونی،  تقویت است:  جنبه سه ایدار را انگیزش منظور است

 .دهی تقویت خود

 60افتراقی همخوانی نظریه

 های نظریه چارچوب در را افتراقی همخوانی نظریه متون از برخی در اگرچه 

 یادگیری های آورد روی بر آن آشکار پیوندهای اما کردند مطرح شناختی جامعه

                                                           
60 Differential Conjugation Theory 
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 این خواص گیری موضع اجمالی بررسی به تا داردمی آن بر را ما جرم تبیین در

 .بپردازیم نظریه

 توصیف را جرم بروز الزم شرایط تنها نه که است این در نظریه این قوت نقطه

 فرد یک شدن جرمم موجب که را هایی فرآیند تا نماید می کوشش بلکه کندمی

 .کند تعیین نیز میشود

 61مهارگری هاینظریه

 چرا که پرداختند نکته این بررسی به شناختی ردازانپنظریه اخیر هایسال در 

 پیوندد نمی وقوع به جرم شود می فراهم فرصت که هایی موقعیت در حتی

 پیامد را جرم که است گرفته قرار یهاینظریه کانون در جرم ارتکاب عدم مفهوم

 .دانستند رفتار مقابل در شکست

                                                           
61 Theories of containment 
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 مرتکب تواندمی بالقوه به کس هر که است این مهارگری نظریه بنیادی فرضیه

 نیست افراد از برخی در جرم ارتکاب چرایی تبیین اصلی نقطه پس شود جرم

 .شوندمی جرم مرتکب افراد تمامی چرا که پرسید خود از باید بلکه

 :هستند اجتماعی قواعد و خود بین ارتباط نوع سه معرف کلبرگ اخالقی سطوح

 .62قراردادی سپ ،سطح قراردادی قراردادی،سطح پیش سطح

 و پاداش دریافت یپایه بر تربیش کودکان اخالقی قضاوت سطح، این در

 سوی از اخالقی معیارهای کودکان دید از. است تنبیه و مجازات از جلوگیری

 از پاداش دریافت و مجازات از جلوگیری برای باید افراد و شودمی تعیین دیگران

 .است بخش دو دارای سطح این. کنند پیروی معیارها این

 

 مجازات و تنبیه از جلوگیری -الف

                                                           
62 Contractor level, Contractor level, Contractor level 
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 دیگران اخالقی معیارهای از مجازات، و تنبیه از گریز برای کودک مرحله این در

 او ندارد رفتار یانگیزه به چندانی توجه کودک. کندمی پیروی مادر و پدر ویژه به

 .اندیشدمی رفتار پیامد به تربیش

 پاداش دریافت -ب

. یابد دست سود و پاداش به تا کندمی پیروی قوانین از کودک مرحله این در

. است سودجویی و پاداش یپایه بر مرحله این در کودک اخالقی قضاوت معیار

 پاداش به را او پیامدش که داندمی اخالقی را رفتاری و کار مرحله این در کودک

 .برساند

 تحسین و کند شنودخ را دیگران رفتارش با که دارد دوست فرد سطح این در

 تحسینش هستند مهم برایش که کسانی کندمی تالش ویژه به. برانگیزد را هاآن

 قانون کودک دید از. دارد گرایش قانون از کامل پیروی به سطح این در فرد. کنند

 قوانین از پیروی سطح این در. است تغییر غیرقابل اصل در و دارد مطلق ماهیتی
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 تربیش بلکه نیست تنبیه و مجازات از جلوگیری و اداشپ به دستیابی برای تنها

 تعهد از بخشی را وظیفه انجام مرحله این در فرد. است جامعه نظم حفظ برای

 .است بخش دو دارای نیز سطح این. داندمی اخالقی

 دیگران سوی از تایید و تحسین -الف

 اخالقی نظر از باشد داشته دنبال به را دیگران تایید که رفتاری مرحله این در

 رفتار انجام هدف و نیت به عرف،پیش سطح خالف بر افراد. است دفاع قابل

 .آن پیامد به نه دهندمی اهمیت

 وظیفه انجام و قانون از پیروی اجتماعی، نظم حفظ -ب

 سوی از شده مشخص قوانین و مقررات با که رفتاری هر فرد مرحله این در

 پذیرش و قبول قابل اخالقی دید از را باشد داشته خوانیهم قدرت مراجع
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 ایگونه به را خود وظایف و تعهدات که داندمی موظف را انسانی هر او. داندمی

 .دهد انجام کرده تعیین جامعه که

ی رسیدن به اخالق واقعی است. در این سطح فرد رسیدن به این سطح نشانه

ی پذیرفته شده فهمد که ممکن است میان دو معیاربرای نخستین بار می

اخالقی، تضاد وجود داشته باشد و او باید این تضاد را برای خود حل کند. افزون 

بر پیروی از قوانین، ممکن است او از نارسایی و ناکارآمدی برخی از قوانین آگاه 

های متفاوت و گوناگونی شود و دریابد که ممکن است دیگران عقاید و ارزش

کند و به رد برخی از اصول را در خود درونی میداشته باشند. در این سطح ف

 .شود. این سطح نیز دارای دو بخش استها پایبند میآن

 اخالق قراردادی -الف

برد که قوانین و مقررات، قرارداد در این مرحله فرد به این واقعیت پی می

های اکثریت جامعه و به حداکثر ها تامین خواستهاجتماعی هستند و هدف آن
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ی درستی و دن رفاه اجتماعی است. در این مرحله ممکن است فرد دربارهرسان

 .ها را منطقی بداندحقانیت برخی از قوانین شک و تردید کند و تجدید نظر در آن

 پایبندی به اصول و وجدان فردی -ب

ی ی رشد اخالقی است فرد بر پایهدر این مرحله که آخرین و واالترین مرحله

ول اخالقی دارد، شخصا اصولی را انتخاب کرده است و در هر تعاریفی که از اص

تر افراد دراین مرحله قانون را نوعی بیان ها پایبند خواهد بود. بیششرایطی به آن

ی بینند. در این مرحله اگر قانونی با اصول کلی که بر پایهخاستگاه همگان می

از آن پیروی نخواهد خوانی داشته باشد، وی دوستی است مغایرت و ناهمانسان

 .کندکرد و از انجامش خودداری می

 قانون مکرر نقض
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 و ناتوانی دیگران دادن فریب یا مستعار های اسم از استفاده و پیاپی دروغگویی 

 ناتوانی شتم و ضرب یا مکرر فیزیکی نزاع آینده ریزی برنامه در کنترل عدم

 پشیمانی معد هماهنگ رفتارهای و مالی تعهدات ایفای در مستمر

 کیفری حقوق در خطرناک حالت

 محقق جرم ارتکاب با لزوماً  که است حالتی شناسی جرم در خطرناک حالت

 حالت عنوان به را خاصی حالت توان می نیز جرم ارتکاب از قبل که چرا شودنمی

 رویکرد اما نمود اعمال آن به نسبت کننده خنثی مداخله و کرد تلقی خطرناک

 ایران کیفری حقوق در.است جرم ارتکاب از بعد مرحله به ناظر مرا این به قوانین

 نمودن وادار به راجع قانون تصویب با 1314 سال در خطرناک حالت مفهوم

 در که اشخاصی:دارد می اشعار فوق قانون یک ماده شد مطرح کار به مجرمین

 قلالا و بشوند یا شده حبس به محکوم سیاسی غیر عادی جرایم ارتکاب نتیجه

 بقیه به نسبت است ممکن شده اجرا آنان درباره حبس مدت از پس سال یک
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 داده قرار حفاظت تحت و کار به وادار صنعتی یا فالحتی موسسات حبی مدت

 :ذیل شرط به شوند

 رضایت و آنها مورد در که اجباری کار به محکومین مورد در جز محبوس رضایت

 الطبیعه مجرم یعنی جامعه به خطرناک محبوس که صورتی در نیست شرط

 .نشود تشخیص بالعاده یا یاباالحرفه

 به عبارات و است شده مطرح زندانی افراد مورد در خطرناک حالت قانون این در

 نظیر خطرناک بدهکار مصادیق عنوان به شده گرفته کار

 بنیانگذاران بندی تقسیم از متأثر بالعاده مجرم و باالحرفه مجرم ، بالطبیعه مجرم

 .است 63آنریکوفری نظر مورد بندیتقسیم ویژه به تحققی کتبم

 است کرده یاد خطرناک مجرمان از1339 مصوب تامینی اقدامات قانون ماده

 و آنان اخالقی و روحی خصوصیات و سوابق که هستند کسانی خطرناک مجرمین

                                                           
63 Anrikioferi 
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 می قرار آینده جرم ارتکاب مظان در را آنان ارتکابی جرم و جرم ارتکاب کیفیت

 برای هایی شاخص جدول.مستقیم غیر یا باشد مذکور قانون اینکه از اعم دهد

 عهده به ها شاخص این که است شده بیان مانمجر بودن خطرناک تشخیص

 نگردیده ارائه خطرات موجب تشخیص برای قانونی تعامالت از قضایی مقامات

 عنوان به را جرم رتکرا ماده این استناد به را اطالعات نمیتوانید ترتیب بدین است

 .کرد محسوب خطرناک مجرم قانونی شاخص

 نمود تعیین فرد در را خطرناک حالت وجود هایشاخص با توانمی حقوقی بعد از

 عقیده ها بعضی.باشند می بندی تقسیم قابل مختلف های جنبه از ها شاخص این

 شخصی روانی حاالت به باید بزهکاران در خطرناک حالت تشخیص برای که دارند

 .نمود توجه جرم ارتکاب احتمال مصدر که

 گذاشته قضات برعهده باید قوانین در حالت این تشخیص که است این دیگر نظر

 در و گرفته نظر در را متهم سوابق و زا جرم عوامل قاضی اخیر فرض در شود
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 اجرا مرحله به وی مورد در را الزم اقدامات مجرمانه تمایالت تشخیص صورت

 :اساس بر حقوقی های شاخص بندی تقسیم رسدمی نظر به.اردگذ خواهد

 بندی تقسیم هر از اجتماعی روان زیست های شاخص و قانونی های شاخص

 حاالت تظاهرات قانونی فروض از حاکی قانونی های شاخص باشد تر گویا دیگر

 نمی تعیین را خطرناک حالت ایجاد در موثر عوامل اما است مجرم در خطرناک

 .نماید

 سنتی کیفرهای و بالینی مورد در خطرناک حالت با مقابله

 آمیز خشونت جرایم مرتکب که هستند کسانی خطرناک مجرمین بالینی نظر از

 این برند می رنج روانی و عقلی نقیصه یک از که است این بر فرض و گردیده

 بزهکار مدل این در.است ساز غیرمسئول کال را آنها است ممکن شخصی نقیصه

 که او بیماری با نوعی به جرم ارتکاب و شودمی تلقی بیما یک عنوان به طرناکخ

 مسئولیت عدم یا مسئولیت است ارتباط در باشد شدید یا خفیف است ممکن
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 به که 1940 سالهای در.ندارد وی خطرناک خصوصیات در تاثیری نیز مشترک

 بسیاری افتی چشمگیری گسترش بزهکاران با مقابله علمی هایروش کارگیری

 این یافتند را جرایم با مقابله علمی حلراه که بودند معتقد شناسان جرم از

 هایحلراه زیرا شدمی تبلیغ روانی علوم متخصصان سوی از عمدتاً رویکرد

 روانپزشکان نظر در تام بستگی خطرناک مجرمین شناسایی برای آنان پیشنهادی

 قبال در نامعین های مجازات بالینی مدل در.داشت روانکاوان و روانشناسان و

 و شدت و خطر میزان به بستگی و شدمی داده ترجیح خطرناک حالت دارای افراد

 سزادهی خصوصیات داشت شخصیتی اختالالت شدت و ارتکابی جرم وخامت

 از تواننمی مدل این طرفداران عقیده به زیرا ندارد جایگاهی مدل این در مجازات

 .نمود ممانعت روانی مشکل دارای دافرا مجرمانه رفتار

 یک همانند زندان داخل در شود محکوم حبس مجازات به فرد چنانچه

 درمان به منوط زندان از آنان آزادی و یابدمی ادامه صورت به درمان بیمارستان
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 از نفر دو حداقل نظر اظهار بالینی مدل بر تکیه با کانادا گذاری قانون.است

 خطرناکی کار به آنان تلقی و بزهکاران خطرناک حالت رسیبر الزمه را روانپزشک

 زیرا کندمی کمک بزهکار به نسبت اقدام نحوی به ارزیابی این نتیجه.دارد

 از را بهره بیشترین است ممکن برند می رنج روانی بیماری یک که بزهکاری

 هدادگا، اگر  سوئد 1965 مجازات قانون.ببرد توقیف دوران در و درمانی خدمات

 کند محکوم مدت نظر از نامحدود مجازات به بودن خطرناک لحاظ به را بزهکار

 عمل به 7 مدت تعیین جهت قضایی شبه امتحان یک حکم صدور از قبل باید

 .دارد ضرورت آزمایشی چنین نیز مشروط آزادی اعطای خصوص در آورد

 رتکبینم غالباً خطرناک مجرمین به مربوط مقررات آمریکا متحده ایاالت در

 فرض بزهکاران از دسته این مورد در و دارد اشاره بالینی الگوی به جنسی جرایم

 در مرگ مجازات که زمانی البته برندمی رنج ذهنی بهنجاری نا یک از که است

 محدود بالینی علوم از استفاده.شود می گرفته نظر در مجرمین از بعضی مورد
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 به مرگ مجازات استحقاق خصوص در موارد این در 1983 سال از زیرا شودمی

 به مربوط قوانین.دهد می نظر منصفه هیئت مرتکب بودن خطرناک دلیل

 دائر عمدتاً که است بوده همراه انتقاداتی با آمریکا در خطرناک جنسی مجرمین

 .است بالینی الگوی پذیرش مدار

 کسانی هدد می اجازه روانی سالمت قانون عنوان با 1990 سال قانون استرالیا در

 مدت برای برند می رنج روانی اختالل و بیماری یک از یا و اند خطرناک که

 .شود توقیف نامعلومی

 باشد خطرناک و بوده روانی اختالل دارای کسی اگر نیز انگلستان مقررات طبق

 آزادی شود می حبس نامعلومی مدت برای و شده روان سالمت قانون مشمول

 .است آمیز مخاطره تحال رفع به منوط افراد این

 را مسئولیت فاقد روانی مجرمین و خطرناک مجرمین نیز دانمارک 1925 قانون

 .داند می تنبیهی غیر توقیف دستور به واجب
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 اصالح و درمانی قالب خصوصیات با تدابیری نیز ایران تامینی اقدامات قانون در

 یا مجنون و مجرمین چنانچه یادشده قانون 4 ماده طبق است شده بینی پیش

 و باشد خطرناک حالت دارای و بوده عمومی امنیت و نظم المشاعرمخل مختل

 مجرم معالجه یا نگهداری جرم تکرار از جلوگیری برای که دهد تشخیص دادگاه

 در معالجه یا نگهداری به حکم صورت این در است الزم مجرمین تیمارستان در

 بنابر که موقع هر در است آمده ماده این ادامه در.شد خواهد داده تیمارستان

 پیشنهاد حسب بر ردیدگ معالجه مجرم روحی امراض متخصص پزشک تشخیص

 صورت در و کرده رسیدگی دادگاه به دادستان تصویب و تیمارستان مدیر

 .داد خواهد تامینی اقدامات خاتمه به رای خطرناک حالت رفع تشخیص

 پذیرش حیث از بالینی مدل از سیانعکا نیز تامینی اقدامات قانون پنج ماده در

 به کسی هرگاه ماده طبق هخوردمی  چشم به مدت نظر از نامعین احکام نظام

 آن برای حبس مجازات قانون موجب به که ای جنحه یا جنایت ارتکاب علت
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 بعد و شده ماه دو از بیش حبس به محکوم بیستر یا مرتبه دو گردیده بینیپیش

 رو این از و است حبس مجازات مستلزم که شود میجر مرتکب مجازات اجرای از

 ارتکاب به وتمایل بوده خطرناک حالت دارای الیه مشار که دهد تشخیص دادگاه

 نماید می معاش امرار آن نظایر یا و فحشا یا و قوادی راه از یا و داشته جرایم

 رایب گاه تبعید در را او نگهداری حکم میتواند دادگاه و محسوب عادت به مجرم

 .نماید صادر نامعلومی مدت

 مواد به اعتیاد اثر در که اشخاصی به نسبت نیز یادشده قانون 7 ماده مطابق

 .است شده تعیین درمانی تدابیر شوندمی جرم مرتکب الکلی مواد یا مخدر

 بوده مجنون جرم ارتکاب حین در که بزهکاری مورد در1370ا.م.ق 52 ماده طبق

 خطرناک حالت و جنون چنانچه شود جنون به تالمب جرم حدوث از پس یا و

 حالت رفع تا دادستان دستور به شود ثابت متخصص نظر جلب با مجنون
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 عبارت بودن مبهم ماده این ایراد شد خواهد نگهداری مناسب محل مذکوردر

 . خیر یا است بیمارستان آن از منظور نیست معلوم زیرا است مناسب محل

 است نشده اشاره فرد حال بهبودی جهت در معالجه و مداوا تدابیر به همچنین

 .بوده همراه نیز انتقاداتی با کشورها از بسیاری در آن توسعه رغم علی بالینی مدل

 بزهکاران به نسبت متنوعی کیفرهای معاصر دوره تا حقوقی های نظام کلیه در

 تکبینمر کردن عقیم قبیل از انسانی غیر کیفرهای از بعد.داشت وجود خطرناک

 در ولی اند شده متروک حاضر حال در کنندگی طرد اثر رغمعلی جنسی جرایم

 کماکان فراوان انتقادات علیرغم شدید هایمجازات از بعضی اجرای هایزمینه

 .دارد وجود

 اجتماعی تامین هدف با آزادی از مظاهری اعدام یعنی هاکیفر شدیدترین کنار در

 .زندان مجازات،  مرگ کیفر مانند .اردد وجود خطرناک بزهکاران قبال در
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 فصل سوم

 وخیم جرایم به نسبت روانشناختی های آورد روی
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 یا بریجیب دزدی مانند جرایم بیشتر پیامدهای که دادند نشان مختلف آمارهای

 آنکه با و هستند افتاده پا پیش و جزئی بالنسبه دیگری اموال به زدن آسیب

 کننداما می تجربه را جرم ارتکاب نامطلوب عوارض نیز چککو جرایم این قربانیان

 اغلب آورندمی دست به را خود تعادل زمانی اندک گذشت از پس آنها از بسیاری

 است،زندگی قربانیان بر نامطلوبی درازمدت پیامدهای دارای اشخاص علیه جرایم

 .باشد تهداش پی در هم را مرگ تواندمی حتی و اندازد می مخاطره به را آنها

 64پرخاشگری

 پرخاشگری تعریف 

 به نا آماری لحاظ از آن منفی طنین رغم به که است هیجانی انسان پرخاشگری

 جرایم چراکه آیدنمی حساب به غیرقانونی نیز آن عمده ولی نیست هنجار

 به بنابراین دهند می تشکیل را پدیده این از کوچکی بخش تنها آمیز خشونت

                                                           
64 aggression 
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 در را آن جایگاه باید فردی آمیز خشونت رفتار درک برای که رسدمی نظر

 باشد بهتر شاید اما کرد مشخص روزمره رفتار یک عنوان به پرخاشگری چارچوب

 یعنی آن متفاوت ریخته دور اخیر اصطالح برای مناسب تعریف ارائه از قبل که

 نخستین برای شوند متمایز یکدیگر از ابزاری پرخاشگری و خصمانه پرخاشگری

 فوایدی و ها هدف گرفتن نظر در با را پرخاشگری ریختن در(1964)65فشباخ ربا

 .کرد متمایز یکدیگر از دارد پرخاشگر فرد برای که

 خشونت جرایم دیگر یا تجاوزها ها قتل از بسیاری شامل که خصمانه پرخاشگری

 جسمانی های حمله ناسزا شنیدن مانند انگیز خشم شرایط به پاسخ در است آمیز

 پرخاشگرآسیب هدف مواردی چنین در میشود برانگیخته شخصی های شکست یا

 برخی از ناشی برپایی حالت بروز با که خصمانه پرخاشگری از قربانی به رساندن

                                                           
65 Faschbach 
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 میشود مشخص ناکامی یا حمله یادآورنده به محرکهای بخصوص و ها محرک از

 .پاشد می هم از را رفته یافتگی سازمان

 فرد منزلت یا اشیا از بخشی به دستیابی به میل و غبتر با ابزاری پرخاشگری

 دست تمایالت مورد آنچه به تا کندمی کوشش پرخاشگر فرد و شودمی آغاز دیگر

 کسی اگر ندارداما وجود دیگری به زدن صدمه قصد موارد اینگونه در معموال یابد

 مجبور را خود کند ایجاد دارد را عمل ارتکاب قصد که فردی هدف راه در مانعی

 .نماید نظر صرف خود هدف از آنکه یا رساند آسیب او به تا بیند می

 تعریف در آشکارا را دقص و نیست حاضر حال در شناسانروان اغلب این وجود با

 .گنجانند می را پرخاشگری

 فرد به زدن صدمه آنها هدف که برندمی کار به اعمالی مورد در را اصطالح این

 .اوست از رضایت بدون دیگر
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 سوء با صدمات اما دهدمی پوشش غیرقانونی و قانونی رفتارهای به تعریفی چنین

 های آسیب از یا و اند همراه جراحی عمل مانند نیت حسن با که آنهایی از را نیت

 خشونت جرایم با آنکه ضمن کند می متمایز کنندمی تحمل پذیر آزار قربانیان

 .دارد هماهنگی قربانی رضایت بدون قصد با توام رساندن آسیب معنای به آمیز

 جسمانی های آسیب صورت به تواند می پرخاشگرانه رفتار تعریف این حسب بر

 از که طیفی به آن آثار و کند بروز پذیرانه فعل کارشکنی یا آمیز اهانت کلمات

 .دهد پوشش است گسترده مرگ تا رنجش

 پرخاشگری های نظریه

 مولفه بر مورد حسب بر و متفاوت پرخاشگری تماهی درباره نظری های دیدگاه

 های فرایند برونی و درونی های کننده تعیین نشده آموخته شده آموخته های

 اصلی های پرسش پاسخ مورد در ترتیب بدین کنند می تاکید شناختی و عاطفی

 راه به شیوه و پرخاشگرانه های گرایش تنظیم و حفظ احتساب چگونگی مانند
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 سطوحی در ندارد وجود نظر اتفاق پرخاشگرانه اعمال شدن گیختهبران و افتادن

 شناسی رفتار و شناختی روان های نظریه بر تاکید ضمن آیند می پی در که

 های شاخه متخصصان که ها نظریه از دیگر برخی به پرخاشگری درباره طبیعی

 .کرد خواهیم اشاره کردند ارائه شناسی زیست و شناسی جامعه مانند دیگر علمی

 اجتماعی پدیده یک عنوان به خشونت

 پرخاشگری و خشونت بروز اجتماعی هایچهارچوب طرح برای متعددی تحقیقات

 بررسی به مصاحبه ردیف یک انجام با( 1969 ، 66تاچ) مثال برای اند شده انجام

 .پرداخت آمیزخشونت اعمال گیری شکل فرآیندهای

 خشونت بر مخدر مواد و الکل مصرف تاثیر

 گاه و غیرقانونی رفتارهای با الکل و کوکائین مانند موادی مصرف بین رتباطا

 رسیده اثبات به(67،1990هانت)مانند متعددی های وهشژپ در امیز خشونت

                                                           
66 touch 
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 هستند بنیادی نقش دارای جرایم مواد مصرف با مرتبط هایهزینه در است

 یا مسلحانه رقتس قتل مانند وخیم جرایم علت به که بزرگساالنی از نیمی تقریبا

 سال هزاران.کردند استفاده مواد از دستگیری هنگام شوندمی دستگیر تهاجم

 مواد از روانی های رنج بهبود و دردها تسکین بیماریها درمان برای انسان که است

 خلقی حالت بهبود روانی حالت تغییر برای افراد هاقرن خالل در.کند می استفاده

 امانقش آورند می روی مواد مصرف به اضطراب هشکا ادراک تغییر لذت احساس

 مباحثات این با اغلب و پیچیده بسیار کنونی جامعه در ساز فعال روان مواد

 مواد مصرف آثار درباره ها نظریه و ها تبیین اگرچه.است همراه شدیدی هیجانی

 حقوق شناسی روان روانپزشکی پزشکی مانند تحقیق قلمروهای از بسیاری از

 از بسیاری هم هنوز گسترده هایپژوهش رغم به اما برخاستند شناسی زیست

 .نیستند درک قابل ما برای مواد مصرف رفتاری های جنبه

                                                                                                                                        
67 Hunt 
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 ساز فعال روان مواد بندی طبقه

 ،محرک، زا توهم کرد بندی طبقه اصلی مقوله چهار در توان می را ساز فعال

 .الکل و مخدر

 مشکل بسیار زیر عوامل تعامل علت به مجرای ارتکاب با مواد مصرف بین روابط

 :است

 دارد داللت بدن بر آن شیمیایی پیامد بر که ماده شناختی دارو آثار

 کنندهمصرف روانشناختی های ویژگی 

 .کننده مصرف اجتماعی روانی شرایط بالخره و 

 دهندگان انتقال مانند عصبی سیستم ضمانت شامل شناختی دارو آثار درباره

 .است فیزیولوژیکی روابط از تیم ترکیب بدن وزن ها روننو در عصبی
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 های تجربه مواد مصرف هنگام شب خلق دربرگیرنده روانشناختی متغیرهای

 .هستند شده مصرف ماده تفسیر درباره هایش انتظار و وی پیشین

 پردازد می مواد مصرف به فرد آن چارچوب در که اجتماعی روانی متغیرهای

 .دارد اشاره

 و شناختی روان شناختی دارو متغیرهای به باید ماده هر درک برای ینبنابرا

 .شود توجه اجتماعی روانی

 زا توهم مواد

 مقوله در lsd جوانا،حشیش سیکلیدین،کتامین،ماری مسکالین،سایلوسایبین،فن

 واقعیت تغییر با را هوشیاری حالت شیمیایی مواد این دندار قرار زا توهم مواد

 می کنونی جهان جان به را متفاوت جهان دیگر بیان به و کنندمی دگرگون

 .نشانند
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 68مسکالین

 وجود پدرو سن و پیوت هایکاکتوس در که است گردانیروان ترکیب مسکالین

 عنوان به پیوت کاکتوس ، پیش سال 5700 حدود دور هایگذشته از. دارد

 آمریکا غرب جنوب و مکزیک شمال بومیان توسط مذهبی هایآیین از بخشی

 و گیردمی قرار زمین سطح باالی که کاکتوس این فوقانی بخش. د.شمی مصرف

 شده تشکیل نامتقارنی مانند دکمه هایقسمت از گویندمی کاکتوس تاج آن به

 جویده هادکمه این معموالً کنند،می خشک سپس و کرده جدا ریشه از را آنها که

 .است سکرآور آن زا حاصل مایع که شوندمی خیسانده آب در یا

 اهمیت حایز بومی هایفرقه برای شدید بصری توهمات ایجاد با مسکال کاکتوس

 مشابه شیمیایی مواد مصرف از ناشی روانی بیماری عالیم همانند آن اثرات که بود

 .رسدمی نظر به

                                                           
68 NESCALINE 
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 69سیلوسایبین

 و ایندول کالس جزو که است گردانروان و زاتوهم یماده یک سیلوسایبین

 حاوی جادویی هایقارچ یا سیلوسایبین هایقارچ. شودمی بندیطبقه پتامینتری

 پزشکی و تفریحی ، عرفانی مقاصد برای که هستند سیلوسین و سیلوسایبین

 در مصرف از بعد سیلوسایبین. گیردمی قرار استفاده مورد افسردگی درمان جهت

 .شودمی تبدیل سیلوسین به انسان بدن

 (PCP)سیکلیدینفن

 1950 دهه اواخر در ماده این. است زاتوهم و گردانروان دارویی  سیکلیدینفن

 همچون آن، جانبی عوارض دلیل به ولی شد ساخته بیهوشی داروی عنوان به

 سو تحت بیشتر 1960 دهه اواخر در آن مصرف گمگشتگی، و آشفتگی روان

                                                           
69 ibinSilos 
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 داروی یک عنوان هب و سرنیالن نام به ماده این سالها آن در. گرفت قرار مصرف

 .گرفتمی قرار مصرف مورد حیوانات برای بیهوشی

 قابل آب در راحتی به که است رنگی سفید کریستالی پودر خالص، سیکلیدینفن

 ایقهوه تا آجری از رنگ تغییر باعث دیگر مواد با آن ترکیب امروزه. باشدمی حل

 ساخت برای نیاز مورد شیمیائی مواد. استشده آدامس به پودر از شکل تغییر و

 وجود کریستال پودر، قرص، صورت به و باشندمی دسترس قابل و ارزان بسیار آن

 مخدر مواد این .گرددمی استفاده و شده مخلوط گراس یا سیگار توتون با که دارد

 احساس تر پائین دوزهای در. کندمی اثر ثانیه چند مدت در تنها و سریع بسیار

 احساس به تبدیل بتدریج و کندمی ایجاد کرختی و شدن مورمور کاذب، آرامش

 حرف بریده بریده. شودمی پیرامون محیط به نسبت بیگانگی و دوری جدائی،

 شناور احساس و قدرت باحس همراه هااندام در هماهنگینا  و تعادل عدم زدن،

 24 ات آن زیاد دوز متعاقب افسردگی. دارد ادامه ساعت 6 تا 4 از که شودمی بودن
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 آزار حالت محبت، گیجی، دچار افراد برخی باالتر دوزهای در. یابدمی ادامه ساعت

 شدید هایخشونت به منجر مرحله این در و شوندمی شدید اضطراب و رساننده

 باشدمی مواد این مصرفء  سو عوارض ترینخطرناک از یکی که گرددمی رفتاری

 .شد خواهد منجر یدیگر شخص هر یا کننده مصرف فرد مرگ به و

 (بیهوشی داروهای)کتامین 

 دارو این .است هوشبری و مرکزی اعصاب سلسله یکننده تضعیف داروی کتامین

 در مصرف برای و سیکلیدینفن برای جایگزینی عنوان به 1963 سال در

 کتامین بری،هوش داروهای از دیگر برخی با مقایسه در .شد تولید دامپزشکی

 غیر زدنعق و کندنمی متوقف را خون گردش و تنفس چون است خطرترکم

 .اندازدنمی کار از را( gag reflex) ارادی

 کمیاستفاده پزشکی در علت این به و کندمی ایجاد زاتوهم آثار انسان در کتامین

 آثار این برای کتامین. است رایج هوشبری برای دامپزشکی در همچنان اما دارد،

www.takbook.com



 Clinical Criminology               جرم شناسی بالینی                                                     

 113 

 عمل سیکلیدینها فن مانند کتامین .گیردمی قرار یحیتفر مصرف مورد زاتوهم

 انتقال مانع مغز تاالموس ناحیه گلوتامات هایگیرنده بلوک با کتامین. کندمی

 .شودمی لیمبیک سیستم به درد پیام

 70(LSD) دیاسال

 برای گسترده طوربه دارو این. است هاگردانروان دسته در دارو ترینمعروف

 دیاسال معمول طوربه. گیردمی قرار استفاده مورد درمانی و تفریحی مصارف

 یا قند حبه روی بر همچنین دارو این. شودمی داشته نگه زبان روی یا بلعیده

 یک توسط 1938 سال در بار اولین دیاسال .شودمی داده قرار هم بالل

 به نیافت دست امید به که هافمن آلبرت نام به اکوادرى/  سوئیسی شیمیدان

 آن خواص اما. شد ساخته کرد،می آزمایش را ارگوت ترکیبات انواع جدید، دارویی

. نشد کشف بود، نکرده مصرف را آن شخصاً خود هافمن دکتر که زمانی تا

                                                           
70  :Lysergsäurediethylamid 
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 به او یادداشت دفترچه در ماده این مصرف هنگام مولوکول هافمن دکتر تجربیات

 گروه بعدها اما. بود ماده این مصرف افول زمان 1960 دهه. استرسیده ثبت

 پزشکی رسمی مصرف دیاسال امروزه. کردند باب را آن مصرف آمریکا در هیپی

 چون بیماریهایی درمان برای تراپیسایکدلیک در آن از استفاده احتمال اما ندارد

 طوربه بحال تا دیاسال .است بررسی و پژوهش حال در اعتیاد و افسردگی

 و تصادف اثر در بیشتر که افتاده اتفاق نادر هاییمرگ. نشده مرگ باعث مستقیم

 اند،شده گزارش دیاسال مصرف اثر بر که هاییمرگ بیشتر. اندبوده خودکشی

 جای به کمتر قیمت دلیل به که اندبوده تریخطرناک ترکیبات مصرف از ناشی

 ینیبپیش غیرقابل تواندمی دیاسال مصرف ثرات شوندمی عرضه دیاسال

 مصرف محیط و کنندهمصرف شخصیت مصرف، میزان به اثرات این. باشد

 ظاهر مصرف از پس دقیقه 60 تا 20 آن تأثیرات معموالً. دارد بستگی دیاسال

 مثل هاییگردانروان تأثیرات .انجامدمی طول به ساعت 12 تا 6 و شودمی
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 صورت به دیاسال .شودمی نامیده( سفر) تریپ یک معمول طوربه دیاسال

 یعنی شودمی مقاومت بروز باعث آن مداوم مصرف اما. نیست اعتیادآور فیزیکی

 میزان باید برسد حالت همان به آنکه برای مداوم مصرف از بعد کنندهمصرف

 ال که میدهد نشان حیوانات و انسان روی بر تجربی شواهد .کند مصرف بیشتری

 .نمیشود بیشتر مصرف برای 71 مثبت تقویت ایجاد باعث دی اس

 جوآناماری

 ترکیبی شود،می شناخته نیز گل و علف هاینام با عامه فرهنگ در که جوآناماری

 مورد طبی داروی یا روان کنندهفعال داروی عنوان به که است دانهشاه گیاه از

 نظیر دانهشاه گیاه از دیگری ترکیبات جوانا،ماری جز به. گیردمی قرار استفاده

 .آیدمی دستبه نیز حشیش روغن و یشحش

                                                           
71 positive reinforcement 
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 آثارِ  اصلیِ  عامل و شاهدانه گیاه هایفراورده همه مؤثر ترکیبِ تتراهیدروکانابینول

 از اشتها افزایش و زیاد خنده نگری، درون اعصاب، تَمدد .است آن آورِسرخوشی

 موقتیِ  جانبی عوارض از. است جواناماری جسمیِ  و ذهنی دلخواه آثارِ  ترینمهم

 سرخی دهان، خشکی مدت،کوتاه حافظه کاهش به توانمی آن مصرف مهم

 وحشت و اضطراب احساس گاهی و حرکتی، هایمهارت در اختالل دیدگان،

 قوای کاهش اعتیاد، شامل موارد برخی در بلندمدت جانبی عوارض .کرد اشاره

 در تاریرف مشکالت و اند،کرده آغاز نوجوانی از را مصرف که افرادی در فکری

 .اندکردهمی مصرف جوآناماری بارداری هنگام مادرانشان که است کودکانی

 و درمانی، داروی تفریحی، گردانروان داروهای ماده یک عنوانبه جوانا،ماری

 این از استفاده. گیردمی قرار استفاده مورد مذهبی، مراسم برخی در همچنین

 صورتبه گاهی و( تدخینی) سوختن از حاصل دودِ تنفسِ  صورتبه بیشتر دارو
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 به و پیچیده کاغذی در را شده خُرد گیاه تدخینی، حالت در. است خوراکی

 .کشندمی را آن دانهشاه سیگار صورت

 درمورد قانونی هاییمحدودیت دنیا، کشورهای اغلب در بیستم، قرن اوایل از

 عالوه. استشده ضعو شاهدانه گیاه محصوالتِ دیگر و جواناماری فروش و استفاده

 هلند، استرالیا، بلژیک، کانادا، مانند دنیا کشورهای برخی در جواناماری براین،

 تجویز با گیاهی درمانِ  یک عنوانبه آمریکا کشور از ایالت 32 همچنین و اسپانیا

 یاد آن از طبی جوانایماری عنوانبه که گیردمی قرار استفاده مورد پزشکان

کانادا استفاده از ماری جوانا را آزاد کرده و مردم در طی روزها و به تازگی .شودمی

 داشتن، یا تشکیل صف های طویل خواهان خرید و استفاده این مخدر بودند.

 .است غیرقانونی جهان کشورهای بیشتر در آن فروش و مصرف،

 سال هزار 5 یا میالد از پیش سوم هزاره به جواناماری مصرف از هانشانه اولین

 تتراهیدروکانابینول عملکرد به جوانا ماری اثر شودمکانیسممی مربوط این از پیش
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 تتراهیدروکانابینول است، مربوط عصبی مختلف هایگیرنده بر آن تأثیرات و

 عمل( CB2 و CB1) دو و یک شماره کانابینویید گیرنده آگونیست بصورت

 بر راهیدروکانابینولتت جواناست،ی مار روانی تأثیرات اصلی عامل که کندمی

 دارد کنشبرهم نیز( اپیوئیدی مو و دلتا) مخدری هایگیرنده

 قانونی وضعیت

 جواناماری بودنقانونی

 آزاد تجارت و تولید یالیحه که بود کشوری نخستین 2013 سال در اروگوئه

 جمهوررئیس موخیکا، خوزه یوسیلهبه ابتکار این. کرد تصویب را جواناماری

 خود ایده از دفاع ضمن او. رسید کشور این سنا تصویب به و شد ارائه اروگوئه

 :گویدمی
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 اما بود، آزاد الیحه این از پیش هاشاپ کافی در جواناماری فروش هلند در اگرچه

 را خریدوفروش تا کاشت از مرتبط، هایفعالیت تمامی بار، نخستین برای اروگوئه

 را جواناماری گیاه نهال شش ساالنه جازندم اروگوئه شهروندان. استکرده قانونی

 مجاز هاشاپ کافی شهرها، برخی در هم، هلند در. دهند پرورش هایشانخانه در

 در هلند دولت ها،مخالفت وجود با. هستند خود مشتریان به جواناماری ارائه به

 گردشگران به مخدر مواد فروش کردن محدود برای قوانینی میالدی 2012 سال

 استعمال برای تنها که گردشگرانی از دسته آن تعداد وسیله بدین تا کرده بتصوی

 .یابد کاهش کنند،می سفر کشور این به مخدر مواد آزادانه

 و کلورادو هایایالت در دهندگانرأی 2013 سال در نیز آمریکا کشور در

 مصرف آزادسازی به نوامبر ماه در پرسیهمه دو در شرکت با واشینگتن

 واشینگتن جمله از آمریکا در ایالت 10 ،2018 جوالی تا. دادند رأی جواناماری
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 آزاد سال 21 باالی افراد برای را ماده این مصرف کلی طوربه کشور این پایتخت

 .استشده قانونی پزشکی مصارف برای آن از استفاده نیز دیگر ایالت 30 در و کرد

 با ماریجوانا مصرف آزادسازی هالیح کانادا کشور پارلمان در 2018 ژوئن 21

 الیحه این قوانین براساس. شد همراه سناتورها و نمایندگان اکثریت موافقت

 عمومی مکان در را جواناماری گرم 30 تا توانندمی کانادایی بزرگسال شهروندان

 تهیه و شاهدانه بوته 4 کاشت اجازه چنینهم. کنند تقسیم دیگران با و حمل

 .بود خواهد قانون این شامل نیز آن از خوراکی مواد

 بلژیک، هلند، استرالیا، آرژانتین، کشورهای در ماریجوانا پزشکی مصرف همچنین

 کرواسی، ایتالیا، آلمان، اسپانیا، یونان، بریتانیا، پرتغال، مکزیک، کلمبیا، شیلی،

 اسرائیل، ترکیه، پرو، چک، جمهوری فنالند، سوئیس، نروژ، دانمارک، لهستان،

 .است مجاز زیمبابوه و جنوبی ریقایآف
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 حشیش

 با حشیش تفاوت .آیدمی دست به دانهشاه گیاه انگم از که ستایماده حشیش

 دانهشاه گیاه شده خشک گل و برگ از جواناماری که است این در جوآناماری

 آن تخم ماده این اصلی اصول قطب و کاشتن برای فصل بهترین .شودمی حاصل

 یا عادت از پس دوران در جانداران وتمامی مثل میگیرد صورت ربها فصل در

 گیاه هایقسمت سایر ترکیبات همان کمابیش حشیش در مؤثر ترکیبات فحل

. شودمی نامیده گراس گیاه این جوانه و برگ. است باالتر خلوص با شاهدانه

 زایتوهم ماده حالت ترینخالص شود،می تهیه شاهدانه صمغ از که روغنی

 از ناشی حشیش، تأثیر. آیدمی دست به شاهدانه از که است مصرفی

 .رودمی شماربه طبیعی زایتوهم یک که است( THC) تتراهیدروکانابینول

 استفاده با حشیش کشیدن. دارد وجود حشیش مصرف برای گوناگونی هایروش

 به همه از شایعتر و چلم روش به داغ، قاشق روی بر دادن قرار قُلقُلی، چپق، از
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 نوعی افغانستان کشور در. است گراس یا تنباکو با ترکیب در سیگاری صورت

 مصرف و سازندمی مادهآ شاهدانه روغن و مختلف مواد از نوشیدنی مخلوط

 بیشتری ماندگاری از و طوالنی و متفاوت دودی مصرف با آن نشئگی که کنندمی

 از خوراکی استفاده. است محرا مسلمان علمای فتوای با مطابق و است برخوردار

 روغن در کردن حل با یا خورد تنهایی به توانمی را آن. است ممکن هم حشیش

 .کرد مصرف شیرینی و کیک انواع در افزودنی ماده یک عنوان به پخت

 پاراگوئه و مراکش افغانستان کشورهای جهان، در حشیش تولید مراکز ترینبزرگ

 تعداد بیشترین هم کانادا و آمریکا متحده ایاالت استرالیا، و هستند

 .اندداده جای خود در را گراس و حشیش کنندگانمصرف

 دیگر هاینام

 .پنیر سیگاری، بنگ،(: حشیش جای به) عامیانه اصطالحات
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 هم شاهدانه بوته شدهخشک و نشستهمیوهبه یا دارگل هایسرشاخه به: بنگ

 .گویندمی

 به و دارگل هایسرشاخه از شده آماده زینر از که حشیشی. افغانی نام: چرس

 .است ترمرغوب آن دیگر انواع از و شودمی تهیه شاهدانه بالغ گیاه نشسته میوه

 جنسی جرایم و انحرافات

 -است کشور عدلی طب در عمده مباحث از یکی که جنسی جرایم و انحرافات

 جرم لمع همانند -کرده توجه جنسی انحرافات روی بیشتر کشور عدلی طب

 از قبل یعنی. است جرم از پیشگیری برای که است علمی شناسی جرم. شناسی

 را شخصی تا شده ایجاد پیشگیری جهت این گردد جرمی مرتکب شخصی اینکه

 ساخته سالم فرد یک آنرا و داشته باز را دارد قرار جرم ارتکاب خطر معرض در که

 عدلی طب در. برد سر به آسودگی و هرفا در جامعه تا بدهد جامعه تحویل و

 صورت جنسی انحرافات روی توجه بیشتر شناسی جرم علم همانند نیز کشور
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 تدریس که دارند این بر کوشش دانشگاهها در عدلی طب اساتید و گرفته

. آید عمل به جلوگیری جنسی جرایم از تا کرده تر برجسته را جنسی انحرافات

 هستند نوع 24 که جنسی انحرافات که اند باور این بر کشور عدلی طب اساتید

 زنی اگر که است این آنان تحلیل. هستند جنسی جرایم آورنده بوجود اصلی عامل

 طرف به را مردی هر رود بازار داخل و شود بیرون خانه از و کند آرایش را خودش

 کدام اینکه تا و گرفته را زن دنبال یکی -بازار در مردان میان از و میکشاند خود

 عدلی طب اساتید پس. شود بارور خفا در مشروعی نا عملی کدام یا و یرسوای

 مسلمان زن یک بر که آنچه و درست حجاب با زن اگر. اند کرده بیان دقیق کشور

 جذب وی طرف به مردی هیچ برود خانه از بیرون گیرد نظر در آنرا است الزم

 فجیع نوع از حجابی بد. میگردد بر خانه به جنسی اذیت و آزار بدون زن و نشده

 جنسی زهغری دارای انسان هر. میکند تحریک را مردان که است جنسی انحرافات

 -خانه از بیرون آرایش حجاب بی -حجاب بد زنان آن تحریک عامل که هست
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 حجابی بد با خود خانه از زنی اگر. میباشند غیره و لباس تغییر جنسیت تغییر

 تحریک را مردان ی غریضه و کرده جذب خود طرف را مردان گردد اجتماع وارد

 خوبی به پس .گویند مثبت جواب ها خود تشنگی به طرف هردو اینکه تا و کرده

 بوده زنان مذهبی و دینی اجتماع در جنسی جرایم اصلی عامل که میگردد معلوم

 حجابی بی و حجابی بد و آرایش با چون. هستند جنسی جرایم عامل تنها زنان و

 ناحیه از که را دیگر کسان و شده اجتماع وارد لباس تغییر و جنسیت تغییر و

 تشنه  ی غریضه همان که آنها نفسانی خواستهای شدن آورده بر جنسی غریزه

 سر آمدم خانه از بود صبح اول روزی. میدهد سوق جنسی جرایم طرف به هستند

 کسی رمنتظ که دیدم را کسی راه مسیر در برسم خود کار سر اینکه از قبل کار

 دیگر موارد بعضی و جسامت اما است مرد که کردم فکر اول نشسته دیگری

 توجه بیشتر من. است دختر یک که میداد نشان شکم باالی آمدگی بر همانند

 فعال که کالهی و روشن آبی رنگ با لباس چون ؟!پسر یا است دختر آیا که کردم
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بود  مشکل برایم. بود پایش در ورزشی کفش و گذارند می شان سر باالی پسران

 تلفن در وقتیکه برایش آمد زنگی اینکه تا! پسر یا است دختر آیا که بفهمم

 درس فورا. است دختر که فهمیدم شنیدم را صدایش و شد کردن صحبت مشغول

 تدریس ما برای صنف در عدلی طب استاد قبل سال سه که آمد یادم عدلی طب

 انحراف و است جنسی انحرافات نوع از لباس و جنسیت و تغییر که بود کرده

 به لباس تغییر و جنسیت تغییر چرا. است جنسی جرایم آوردنده وجود به جنسی

 جواب در است؟ جنسی جرایم رسیدن تحقق به و شدن بارور آورنده وجود

 بود کرده عیار را خودش مردانه لباس با دیدم من که را دختری: گفت میتوان

 اینکه اول چون. بود جنسی جرایم رساندن تحقق به و جنسی کننده انحراف واقعا

 نامشروع عمل انجام دنبال اینها که نمیکرد شک کسی میرفت که مردی هر با اگر

 هم دارند عهده به را اجتماعی نظم وظیفه که پلیس حتی اینکه دوم و هستند

 میرفت و نشست می باال هم ریوموت در اگر و است دختر ایشان که نمیکرد شک
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 نوجوان و جوان پسر یا و جوان مرد یک با دختر یک که نمی کرد باور کسی چهی

 باور میدید اگر هم جایی هر در کسی هر و. میروند مشروع نا عمل انجام برای

 کار چه و میرود کجا جوان پسر یک همرای و است دختر یک ایشان که نمیکرد

 طب تر زیبا آن از و حقوق علم زیباست چه که رسیدم نتیجه به کامال. میکند

 عدلی طب کنیم گمان و کنیم فکر موارد این روی ما اینکه از قبل که عدلی

 به آنرا و اند دانسته جنسی جرایم رساننده ثمر به و انحرافات نوع از آنرا 3وقت

 خوبی به خیلی بعد به روز آن از. دیدم را اش زنده مثال که. اند رسانده اثبات

 اگر. است جنسی انحرافات از لباس اساس بر جنسیت تغییر واقعا که کردم درک

 مراتب به جنسی جرایم که است معلوم آید عمل به جلوگیری جنسی انحرافات از

 شناسی جرم علم چون کردم؟ یاد شناسی جرم علم از اول در چرا. میاید پایین

 که میکند کشف و میدهد قرار بررسی و بحث مورد جرم ارتکاب از قبل را انسان

 از را او و گرفته نظر زیر آنرا دارد قرار خطر معرض در یا و حالت در انسان امکد
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 جرم از گیری پیش علم شناسی جرم علم. میکند بیرون شدن خطرناک حالت

 نباشد جنسی انحرافات اگر است جنسی جرایم عامل جنسی انحرافات اما. است

 نما بدن یا و نگت لباس پوشیدن. است کم خیلی اینکه ویا نیست جنسی جرایم

 بد از خودش میدهد نشان را زنان جسم های گی آمده بر یا و رفتگی فرو که

 این در و میکند توجه جلب را مردان چون است جنسی انحرافات از نوعی ترین

 حجاب بد که دیدید را زنی اگر که میکنند محکوم را مردان ها بعضی صورت

 هر. ندارد علمی و قانونی معیار مکال این. نکنید نگاه آنان طرفبه  شما است

 تا کرده ایجاد زهغری بنام را چیزی آن وجود در کرده خلق خداوند که را انسان

 نمیتوانیم. باشند داشته دوست را همدیگر و باشد زنان و مردان میان محبت

 داشتن دوست و محبت جهت هم زهغری و کرده خلق را زهغری خدا چون بگوییم

 بیشتر محبت تا ندگرد اجتماع وارد بدحجابی با زنان ایدب است مردان و زنان

 جوامع در چون. اسالمی ی جامعه در البته. است خرافه تحلیل قسم این. گردد
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 نظر در را زیبایی و معین قواعد و قوانین محرمات و حجاب به رابطه در اسالمی

 فقط و خانه درون در هم آرایش و باشد شوهر و زن میان محبت که اند گرفته

 مردان نه باشد شوهر برای هم زینتی لباس پوشیدن و باشد شوهر برای فقط

 ی همه نمیتوان که دارد قسمت این در را مواردی از خیلی اسالم. خانه از بیرون

 جنسی جرایم و انحرافات فقط ام نوشته موضوع چون. کنم نوشته این درج را آنان

 از. میشوم دور موضوع اصل از مده ادامه دیگر های قسمت توضیح به اگر. است

 و نبوده برخوردار انسانی علمی نوع هیچ از که کسانی تعدادی سو بدین چندی

 میگویم را حرف این آنان برای جواب در من که میکنند قلمداد روشنفکر را خود

 اسالمی جوامع مخرب که هستید کسانی جمله از بلکه هیچکه  روشنفکر که

 مطهری مرتضی را تعریف بهترین کنیم تعریف گرا را روشنفکر چون. هستید

 درد و خواسته بر مردمش میان از که میشود گفته کسی به روشنفکر: کرده

 تعریف به نظر. باشد کرده مداوا آنرا و رسانده آن اصلی مرجع به را مردمش
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 کرده دفاع مسلمان زنان حجابی بد از کسی اگر که میشود گفته مطهری مرتضی

 چون. نمیشود گفته روشنفکریی  انسانها چنین به بداند زنان لممس حق آنرا و

 و دارند علم آنانیکه. مانع هم و قانع هم و است جامع هم مطهری مرتضی تعریف

 چه؟ یعنی جامع که میدانند اند رسیده آگاهی خود یک به و اند خوانده درس

 و نندنمیک فروشی فخر هیچگاه قشر این که یعنی؟ مانع و چه؟ یعنی قانع

 نظر ابراز ندارند کامل آگاهی و تخصص و مسلک آن در که چیزهای به هیچگاه

 که ببینیم میشوند خبردار موردی از اندکی یا و کمی یک تازه آنانیکه. نمیکنند

 دارند علمیت آنانیکه دیدگاه از موارد و مسایل چنین که. نویسند می متنی یک

 جنسی جرایم از خطرناکتر جنسی اتانحراف که بگویم باید خرآ در. است مردود

 این نتیجه پس. است جنسی انحرافات بر متوقف جنسی جرایم وجود چون. است

 .است جنسی جرایم عامل جنسی انحرافات که میشود
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 : جنسی اختالالت

 72جنسی های کژکاری

 73 انزال تاخیر

 74 نعوظی اختالل 

 75 زن در ارگاسمی اختالالت

 76زن در جنسی برانگیختگی/  عالقه اختالل 

 77لگنی – تناسلی دخول/  درد اختالالت

    78مرد در کار کم جنسی میل اختالل    

                                                           
72 Sexual Dysfunctions 
73 Delayed Ejaculation 
74 Erectile Disorder 
75 Female Orgasmic Disorder 
76 Arousal Disorder-Female Sexual Interest 
77 Penetration Disorder-Pelvic Pain-Genito 
78 Desire Disorder Male Hypoactive Sexual 
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     79زودرس انزال 

 80 دارو/مواد از ناشی جنسی کژکاری

 81دیگر مشخص جنسی کژکاری 

 82 نامشخص جنسی کژکاری  

: بود کرده تقسیم گروه دو به را جنسی دردهای اختالالت DSM IV:  نکته

 مشکالتی علت به(. dyspareunia) دیسپارونیا و( vaginismus) واژینیسم

 آنها که کردند توصیه متخصصان داشت، وجود اختالل دو این تفکیک در که

 تناسلی دخول/  درد اختالالت نام به واحد طبقۀ یک DSM-5 در و شوند ادغام

 .آورند وجود به لگنی –

 83جنسی مالل

                                                           
79 Premature (Early) Ejaculation 
80 Induced Sexual Dysfunction-Substance/Medication 
81 Other Specified Sexual Dysfunction 
82 Unspecified Sexual Dysfunction 
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 درکودکان جنسی مالل اختالل    

 بزرگساالن و نوجوانان در جنسی مالل اختالل    

 دیگر مشخص جنسیتی مالل    

 .باشد می 4 شماره راهنمای در جنسی هویت اختالالت معادل طبقه این:  نکته

 84 جنسی های نابهنجاری

 85 جنسی تماشاگری اختالل 

 86 نمایی عورت اختالل    

 87 دوستی مالش اختالل    

 88 جنسی مازوخیسم اختالل    

                                                                                                                                        
83 Gender Dysphoria 
84 Paraphilic Disorders 
85 Voyeuristic Disorder 
86 rderExhibitionistic Diso 
87 Frotteuristic Disorder 
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 89 جنسی سادیسم اختالل    

 90  بازی بچه اختالل    

 91 یادگارپرستی اختالل    

 92 پوشی مبدل اختالل    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
88 Sexual Masochism Disorder 
89 Sexual Sadism Disorder 
90 Pedophilic Disorder 
91 Fetishistic Disorder 
92 Transvestic Disorder 
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 فصل چهارم

 شهادت و شهود و جایگاه روانشناس در دادگاه
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 شهودت و شهادت روانشناسی تاریخی سیر

 یا آزادی گناهی بی یا کار گناه درباره آن در که است ای صحنه منزله به دادگاه

 دهه آغاز از اگرچه شودمی گرفته تصمیم فرد یک زندگی یا مرگ حتی و زندان

 روانشناسی قانون مقابل و قلمرو در ها رغبت مالحظه قابل گسترش با 1970

 ای تاریخچه دارای قانونی مسائل به نسبت روانشناسان توجه اما.هستیم مواجه

 درباره 1895 کتل هایرسیبر حد از آن اصلی خطوط که است طوالنی

 931987 بارتول و بارتول مانند معلمان از بسیاری وسیله به شهادت روانشناسی

 هایپژوهش سرآغاز توانمی را کتل اثر اندشده ترسیم

 قابلیت و اعتبار حد تعیین آنها تمامی هدف که دانست(94،1900بینه)متعددی

 تحت ای مقاله تدوین با زنی 1906 95فروید حتی است بوده شهود حافظه اعتماد

                                                           
93 Bartol & Bartol 
94 bine 
95 Freud 
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 قلمرو به نسبت قانونی های دادگاه در حقیقت تعیین و گری تحلیل روان عنوان

 .داد نشان توجه کاربردی روانشناسی از

 نام شهادت زمینه در چهره مشهورترین عنوان مونستربرگ از توانمی این وجود با

 درباره نکاتی شهادت منزلت عنوان تحت اثری انتشار با روانشناس این برد

 و اقدامات در روانشناسی موثر نقش درباره را خود گیریموضع جرم و روانشناسی

 درس در روانشناسی اهمیت بر خصوص به و اعالم دادگاه های گیری تصمیم

 روان های یافته که بود باور این بر آنکه ضمن کرد تأکید هحافظ و ادراک

 به گواهان شهادت مورد در را صیخا بینش تواند می ها زمینه این در شناختی

  دهد دست

 روانشناختی دیدگاه از آن بررسی و قضایی دستگاه در شهادت اهمیت

 در و نیست پوشیده کس هیچ بر قضایی قلمرو در شهادت بر مبتنی دالیل اهمیت

 از متهم وقتی دیگر عبارت به دانست عدالت گوش و چشم توان می را شاهد واقع
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 که است ارزشمند با و ساده و آسان دالیلی گواهان شهادت ندزمی باز سر اعتراف

 .نیستند هم نادرست و اشتباه شایبه از هایی نهاد این در

 با فقط را گناه بی افراد از بسیاری که است این قضایی نطام در دهنده تکان نکته

 که همانگونه که حالی در کنند می زندان ی روانه این ینشهود هایگفته بر تکیه

 اشتباهات اندک تعداد حتی کردند خاطرنشان 1992 همکاران و 96فراستی

 .شود منجر هرسال در گناه بی صدها محکومیت به تواندمی بازشناسی

 تر مطمئن و تر سریع علت به دیداری ادراک بر مبتنی شهادت قضایی دستگاه در

 ایج به نیز شنیداری ادراک هرچند است برخوردار خاصی اهمیت از آن بودن

 تواندمی ادراکی و حسی دریافت نوع هر حال هر به اما است مهم خود

 را شرایط این است متفاوت افراد ادراک که است بدیهی.باشد داشته هاینارسایی

                                                           
96 forasty 

www.takbook.com



 Clinical Criminology               جرم شناسی بالینی                                                     

 139 

،  نما فاصله ،مکان ،زمان مدت مانند عینی شرایط یعنی عمده گروه دو به توانمی

 .کرد قسیمت آن جز و هیجان توجه قبیل از فاعلی شرایط نورو

 :ادراک بر عینی شرایط تاثیر

 مشاهده مدت طول .1

 رویداد پیچیدگی .2

 نور .3

 جرایم ماهیت و نوع تاثیر جرم نوع .4

 :ادراک بر فعلی شرایط تاثیر

 توجه تاثیر .1

 هیجانات انواع .2

  شاهد بیان شیوه .3

 کینه و عشق شدت درجه .4
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 :شهادت بر حافظه انواع تاثیر

 حافظه زمینه در افراد بودن متفاوت .1

  هوشمند ریخت .2

 توصیفی ریخت دارای فرد .3

 تفسیری دارای افراد .4

 سطحی ریخته .5

 :شهادت ادای شرایط روانشناختی ارزشیابی

 تاثیر سوگند .1

 پیشین های گواهی .2

 بازپرسی فرایند

 عنداللزوم و تحقیق متهمان، از دادستان تقاضای به یا رأساً که قضایی مقام یک

 به دادستان تقاضای به پرونده اعارج از پس بازپرس. نمایدمی اخذ تأمین قرار
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 خواهد ادله سایر بررسی و مظنون افراد سایر و متهم از تحقیق دالیل آوریجمع

 قرار صدور به مبادرت نهایتاً و اخذ الزم تأمین ضرورت، صورت در و پرداخت

 اظهارنظر، در بازپرس. نمود خواهد مجرمیت قرار یا تعقیب منع تعقیب، موقوفی

 که مهم جرایم به رسیدگی دارعهده اصوالً و نیست دادستان از تبعیت به مکلف

 به دستیابیدر این فرآیند  باشدمی است، استان کیفری محاکمه صالحیت در

 .گیرد می صورت ییپرسشها طرح اساس بر معموال شودمی   حفظ اطالعات

 شهادت ادای نحوه

 توجه مورد شبی و کم که است اموری جمله از دادگستری، محاکم در شهادت

 دعاوی در و گیردمی قرار شوند،می کیفری و حقوقی مشکالت دچار که افرادی

 .دارد ایکنندهتعیین نقش نیز مختلف

 امکان دادگستری محاکم به کنندگانمراجعه مختلف هایپرونده در حقیقت در

 کسی هیچ بر نیز موضوع این اهمیت و دارد وجود شهود شهادت با ادعا اثبات
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 هادادگاه در دعوی یا خواسته اثبات دالیل از یکی شهود، شهادت. نیست دهپوشی

 موضوع که دعوی از خارج فرد یک اطالعات از است عبارت و شودمی محسوب

 از نباشد، شنیدنی و دیدنی موارد از مورد، اگر یا باشد شنیده یا دیده را ادعا مورد

 .است شده آگاه آن

 یا جزیی ایواقعه از شخص که است معنا این به دادن شهادت دیگر، عبارت به

 یا قضایی مراجع نزد یا دادگاه در است، گرفته صورت نفر چند یا 2 بین که کلی

 موضوع مختلف، کشورهای قوانین در. کند رسانیاطالع یا دهد خبر قانونی

 یا گواه احضار. است داده اختصاص خود به را قانونی مواد از قسمتی شهادت

 قاضی تشخیص به و متهم یا شاکی درخواست حسب بر کیفری دعاوی در شاهد

 در رخدادی وقوع بیان برای شاهد عنوان به که فردی همچنین شودمی انجام

 مدعی که فردی هر. باشد هاییویژگی و شرایط دارای باید شودمی حاضر دادگاه

 از دفاع مقام در( خوانده) علیهمدعی گاه هر و کند اثبات را آن باید است، حقی
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 ماده. )است او عهده به امر اثبات باشد، دلیل محتاج که شود امری مدعی خود،

 دلیل دادگاه، به خود، ادعای اثبات برای باید اساس، این بر و( مدنی قانون 1257

 .است شهادت 1258 ماده اساس بر دعوی، اثبات ادله از یکی. کند ارایه

 وشهادت  کتبی، اسناد اقرار، شامل دعوی باتاث دالیل قانونی، ماده این اساس بر

 خبردهنده ضرر به یا نفع به که است خبری شهادت حقیقت، در. است قسم

 هاییتفاوت اقرار و ادعا با بابت این از و است دیگران ضرر و نفع به بلکه نیست

 .دارد

 شهادت پذیرش در قاضی اختیار

 قاضی است ممکن زیرا. کند در یا بپذیرد را شهادت است مختار دادرس یا قاضی

 .نیست نظر مورد قانونی شرایط واجد شهادت که کند احراز
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 شرایط از طهارت و ایمان عدالت، عقل، بلوغ، مدنی، قانون 1313 ماده مطابق

 تمام سال 15 یعنی بلوغ سن به که افرادی و مجنون اظهارات و است شاهد

 انشا، قصد وجود حقوقی، اتتاسیس تمامی در. نیست اعتماد قابل اند،نرسیده

 این از یک هر بودن مفقود یا نبود صورت در و است ضروری اهلیت و اختیار

 .بود خواهد اثر بال نظر مورد حقوقی تاسیس شرایط،

 قصد اگر حقیقت در نیست، معتبر باشد، شده انجام اکراهی شرایط در شهادت اگر

 حقوقی تاسیسات سایر مانند یزن شهادت باشد، نداشته وجود اهلیت و اختیار انشا،

 شرایطی چنین در بود؛ نخواهد قبول قابل دعوی مثبته ادله از یکی عنوان به

 از یکی عنوان به اما کند علم ایجاد قاضی برای است ممکن گرفتهصورت شهادت

 .بود نخواهد موثر دعوی اثبات ادله

. بود خواهد ریکیف و مدنی مسئولیت دارای کند، کذب شهادت به اقدام که کسی

 به وارده خسارات باید تنها نه شد، اثبات او شهادت بودن کذب اگر که معنا این به
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 نیز کیفری لحاظ از بلکه کند جبران و بپردازد را خود شهادت نوع این دلیل

 شهادت ،1392 سال کیفری دادرسی آیین قانون. بود خواهد مسئولیت دارای

 این 255 ماده در. است داده قرار وجهت و بررسی مورد جدی طور به را کذب

 هر به دادرسی و مقدماتی تحقیقات جریان در که اشخاصی خصوص در قانون

 تعقیب منع قرار یا برائت حکم قضایی، مراجع سوی از و شوندمی بازداشت علتی

 ایام خسارت توانندمی آنها که است آمده اینگونه شود، صادر آنان مورد در

 قانون، این 259 ماده در قانونگذار همچنین. کنند مطالبه تدول از را بازداشت

 دولت عهده بر 255 ماده موضوع خسارت جبران که است کرده مقرر گونهاین

 یا «کذب شهادت» جرم، مغرضانه اعالم اثر بر بازداشت که صورتی در و است

 مسئول به تواندمی خسارت جبران از پس دولت باشد، قضایی مقامات تقصیر

 .کند مراجعه لیاص

 شهادت بر گواهی اعتبار
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 فرد شهادت به گواهی که صورتی در است، معتبر گواهی بر گواهی قانون، طبق

 اساس بر. شود حاضر دادگاه در است نتوانسته دالیلی به که باشد اعتمادی قابل

 دارد، الناسیحق جنبه که دعاوی تمام در» مدنی دادرسی آیین قانون 231 ماده

 حضور که … و حبس سفر، بیماری، غیبت، علت به مدنی یا جزایی مورا از اعم

.« است استماع قابل اصلی گواه شهادت به گواهی باشد، اثرمت یا متعذر اصلی گواه

 مدنی قانون 1315 ماده اساس بر و باشد یقینی و قطعی طور به باید شهادت

 به موضوع این «دتردی و شک طور به نه باشد؛ یقین و قطع روی از باید شهادت»

 حس یا شنیده دیده، باید گویدمی دادگاه در را آنچه شاهد که است معنا آن

 مجنون افراد شهادت باشد، شمسی تمام سال 15 باید شاهد سن. باشد کرده

 سالمتی زمان در اگر هستند مبتال ادواری جنون به که افرادی اما نیست معتبر

 یا کهنسالی اثر بر که فردی شهادت نهمچنی است معتبر بدهند امری بر شهادت

 شرایط از یکی حقیقت، در. نیست پذیرفته باشد، شده فراموشی دچار بیماری
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 از شرط این. است عقل و بلوغ سن به او رسیدن باشد، داشته باید شاهد که اصلی

 گواهی از فرد صحیح درک ضامن که است بسیار اهمیت دارای جهت آن

 که را اطفالی شهادت» مدنی قانون 1314 ماده ساسا بر است امری بر( شهادت)

 کرد؛ استماع اطالع مزید برای است ممکن تنها اندنرسیده تمام سال 15 سن به

 شهادت.« باشد شناخته معتبر را اطفال این شهادت قانون که مواردی در مگر

 باید شهادت» مدنی قانون 1316 ماده اساس بر. باشد دعوی مطابق باید شهود

 ادعا از کمتر یا موافق معنی در و مخالف لفظ در اگر اما باشد دعوی با قمطاب

 کند،می اظهار دادگاه در مدعی آنچه با شهادت همچنین.« ندارد ضرری باشد،

 باید شهود شهادت» مدنی، قانون 1317 ماده اساس بر. باشد داشته مطابقت باید

 بود نخواهد اثر قابل هندد شهادت اختالف به شهود اگر باشد، متحد آن مفاد در

 که دعاوی در.« آید دست به متقینی قدر آنها اظهارات مفاد از که صورتی در مگر
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 صورتی در و باشد اتحاد شهود شهادت مفاد میان باید است زیاد شهود تعداد

 .دهند شهادت دادهرخ واقعه یک به همه که است معتبر شهود شهادت

 این گیرد، قرار توجه مورد باید شهادت موضوع در که دیگری موضوع همچنین

 نامهشهادت و است دادگاه در شاهد حضور مستلزم شهادت، بودن معتبر که است

 .شود آن جایگزین تواندنمی کتبی

 شاهد شرایط

 کیفری امور در انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون 155 ماده

 قانون در قانونگذار اما شتدا اختصاص شاهد شرایط ذکر به ،1378 سال مصوب

 ایاشاره شاهد شرایط ذکر به ،1392 سال مصوب کیفری دادرسی آیین جدید

. است شده نسخ قانونی ماده این که رسدمی نظر به دلیل همین به. است نکرده

 اساس بر. کرد توجه ماده این به توانمی شاهد، شرایط خصوص در حال این با

 دلیل عنوان به شاهد شهادت به قاضی که اردیمو در سابق، قانون 155 ماده
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 ایمان، عقل، بلوغ، قبیل از شرایطی دارای شاهد است الزم کند،می استناد شرعی

 وی، از ضرر رفع یا شاهد برای شخصی انتفاع وجود عدم عدالت، مولد، طهارت

 و تکدی به اشتغال عدم و دعوا طرفین و شاهد بین دنیوی دشمنی وجود عدم

 .اشدب ولگردی

 به شاهد شهادت چنانچه دنیوی، عداوت مورد در ماده، این هایتبصره اساس بر

 صورتی در شهادت الناسحقوق در همچنین. شودمی پذیرفته باشد، طرف نفع

 یا فسق سابقه که کسی. گیرد صورت دادگاه دستور به که بود خواهد پذیرفته

 تغییر احراز تا کند توبه هادتش ادای منظور به چنانچه نیز دارد فساد به اشتهار

 .شودنمی پذیرفته شهادتش وی عدالت و صالحیت از اطمینان و او اعمال در
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 فصل پنجم

 پیشگیری و درمان در زمینه ی روانشناسی و جرم شناسی
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 جنایی روانشناسی قلمرو در گری درمان و پیشگیری

 به توانمی دارد دنبال به که هایی محدودیت رغم به را جرم از پیشگیری مسئله

 در داد قرار روانی بهداشت قلمرو در ثالث و ثانویه اولیه پیشگیری مفاهیم موازات

 بر در را جمعیت تمام که شودمی هایاقدام شامل اولیه پیشگیری اخیر قلمرو

 بروز از قبل و ندارد توجه خطر معرض در هاگروه خاص وضعیت به میگیرد

 از جلوگیری اولیه پیشگیری هدف بنابراین میشود میدان وارد اللاخت یا مشکل

 .است آن گسترش راه در موانعی ایجاد یا اختالل بروز

 گروه یک یا خاص گروه یک مورد در که است هایی اقدام شامل ثانویه پیشگیری

 انجام است زیاد بسیار آنها در خطر بروز احتمال که گروهی یعنی خطر معرض در

 .است اولیه پیشگیری از محدودتر یاربس.میشود

 از جلوگیری برای مشکل بروز از بعد که است اقداماتی شامل ثالث پیشگیری

 برای آنها بازپروری و شده درمان بیماران به کمک و بیماری عود یا تشدید
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 می قرار هدف را جمعیتی وفقط شود می انجام مستقل زندگی یک ازسرگیری

 .کردند روزب آنها در مشکالت که دهد

 جرائم در ثانویه و اولیه پیشگیری

 است ای گونه به بزه و جرم قلمروی در ثانویه و اولیه پیشگیری الگوی از استفاده

 .میرود کار به روانی بهداشت زمینه در که

 ضوابط نبود در و نیست پنهان اختالل یک بزهکاری که است این مسئله نخستین

 پیشگیری هدف است مشکل غالباً ثانویه و اولیه پیشگیری بین تمایز ایجاد آشکار

 در کنشی نارسا بدون که هستند هاییگروه زیر یا سالم های جمعیت اولیه

 سازش کم در موقع به مداخله ثانویه پیشگیری هدف که حالی در.خطرند معرض

 .است زودرس های یافتگی
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 بزهکاری علمی فرآیندهای درباره اطالعات نبودن کافی که است این دیگر مسئله

 .سازد می مواجه مشکالتی با را ریپیشگی متناسب هدفهای تعیین

 امکان کنونی معلومات بر تکیه با موثر پیشگیری یک آیا که سوال این به پاسخ در

 بزهکاری از پیشگیری برای موثر راهبردهای اتخاذ که گفت بتوان شاید است پذیر

 را آنها توانمی حاضر حال در که هایی هدف است هدف دقیق شناخت مستلزم

 :داد قرار اصلی مقوله سه در

  زودرس مداخالت

 قانونی مداخالت کاهش

 جرم ارتکاب فرصتهای کاهش

 است زودرس مداخالت راه از بزهکاری گسترش از پیشگیری
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 نسبی پایداری در بیان مجرمان کودکی دوره تاریخچه بررسی از حاصل شواهد

 عوامل در تغییراتی بروز که کندمی القا را نکته این و است اجتماعی ضد رفتار

 بعدی بزهکاری یک سوی به تدریجی تحول از تواندمی خانوادگی و فردی

 روی هستند ها مهارت کمبود سوابق معموال که آنجا از.آورد عمل به پیشگیری

 محیط تغییر مانند غیرمستقیم گاه و مستقیم مداخالت بر روانشناختی آوردهای

 تاکید آنها والدین یا خطر معرض در کودکان صالحیت افزایش منظور به اجتماعی

 باشد خانواده مدرسه اجتماعی گروه مداخله هدف آنکه از نظر صرف.کنند می

 .کند می تغییر تحول مراحل حسب بر گری مداخله های شیوه

 تا کردند کوشش مدرسه سطح در بزهکاری از پیشگیری هایبرنامه از بسیاری

 .بخشند بهبود را بزهکار نوجوانان طلبی جامعه و تحصیلی کارآمدی
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 مدرسه بر مبتنی های برنامه موفقیت بودن محدود احتمالی دالیل از یکی شاید

 اند گرفته ریشه حد از بیش بزهکارانه هایگرایش که است ای مرحله در دخالت

 .نیست دست در مدت دراز تاثیر بر مبنی شواهدی هنوز که آن رغم به بنابراین

 مهارت آموزش اساس بر برانگیختگی کاهش در کوشش که کرد فرض توان می

 آنجا از.باشد موثرتری آورد روی تواند می تر سن کم شاگردان به اجتماعی های

 فقدان یا نارسایی با خطر معرض در که هایی خانواده در است این بر فرض که

 مراحل در مداخله اساس بر بنابراین هستند مواجه پرورش و آموزش هایمحرک

 قبل را شناختی تحول هامحرک گونه این افزایش با تا شود می کوشش زودرس

 .کنند تسریع رسمی آموزش از

 مورد پایدار شناختی کارآمدی افزایش در شکست علت به روشاین   آنکه با

 مبنی را شواهدی هاییبرنامه چنین درازمدت پیگیری اما است گرفته قرار انتقاد

 کاهش و لذت انداختن تأخیر به توانایی مانند اجتماعی صالحیت افزایش بر
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 بر ها برنامه اثربخشی آنها اغلب در آنکه بدون دادند دست به پرخاشگری

 .شود بررسی کافی قدر به بعدی های بزهکاری

 قانونی مداخالت کاهش با جرم مجدد ارتکاب از جلوگیری

 مداخالت کاهش با جرم گسترش از یجلوگیر ثانویه پیشگیری انواع از یکی 

 برچسب از اجتناب که باورند این بر پژوهشگران از بسیاری که چرا است قانونی

 .شود جرم تکرار مانع میتواند قانونی رسمی فرآیند

 دهه خالل در که هادادگاه از موجب نوجوانان داشتن نگه دور راه در کوشش

 و انگلستان در آن بخشی اثر بعدی های دهه جریان در و شد متداول 1960

 که بوده برچسب نظریه تاثیر مرکز گرفت قرار آزمون مورد آمریکا متحده ایاالت

 یک ایجاد قانونی مداخالت مختلف های روش که کردمی تأکید نکته این بر

 برچسب نظریه اساس بر.شوند می ثانویه های انحراف باعث مجرمانه هویت

 مجدد ارتکاب تواندمی رسمی و قانونی التمداخ کاهش که شودمی بینیپیش
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 و انگلستان و آمریکا در که هم هایی ارزشیابی دیگر سوی از.دهد کاهش جرم

 کفایت عدم مداخالت ناهماهنگی هاطرح بودن نامتناسب اند شده انجام اسکاتلند

 این بودن ناموفق علل از را شده ارائه خدمات کلی طور به و دسترس در منابع

 را قانونی مداخالت کاهش موفقیت خط نتوانستند هم هنوز و دانستند ها روش

 مداخالت کاهش موفقیت عدم که گفت بتوان شاید.کنند تعیین جرم کاهش در

 .باشد محتوا بدون ساختار یک کننده منعکس تواند می قانونی

 های هزمین بر تاثیر که حالی در جرم ارتکاب فرصتهای کاهش اساس بر پیشگویی

 آورد روی شدندداده  توضیح اختصار به که است هایی روش اصلی هدف فردی

 تغییر با را مجرمانه اعمال بروز های فرصت تا کند می کوشش موقعیتی های

 شکل ترین متداول و نخستین.دهد تغییر محیط و قربانی موجر بین رابطه

 توان می که مشکلی است هدف به دستیابی در مشکل ایجاد محیطی پیشگیری

 مثال برای.میزند برهم را جرم ارتکاب از ناشی های زیان و شده ادراک موارد ینب
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 اعتباری کارتهای از استفاده و عمومی تلفن های سکه جعبه تقویت به توانمی

 تامین در فلزی های ردیاب از استفاده اتومبیل در فرمان قفل بردن کار به تلفن

 های دوربین وسیله به فروشگاه از تمراقب کرد اشاره آن جز و ها فرودگاه ایمنی

 در نیز ها ساختمان از خروج و ورود درهای از مراقبت طرح و تلویزیونی مخفی

 .دارند قرار مقوله همین

 فراوانی کاهش اما اند نشده مشخص هنوز هایی احتیاط چنین تاثیر حد چه اگر

 .است داشته دنبال به را خاص هایمکان در جرم

 برای است سقوط قربانیان رفتار بر تاثیر موقعیتی گیریپیش آورد روی دومین

 منازل در ایمنی های سیستم از استفاده بر مبنی پلیس هایتوصیه توانمی مثال

 .داد قرار مقوله این در را

 های کوشش دربرگیرنده موقعیتی جرایم از پیشگیری و روی آورد سومین

 رسمی غیر تقویت و جرم به ارتکاب فرصتهای کاهش برای محلی یافته سازمان
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 همکاری پیشگیری دو این متداول های شیوه از یکی است اجتماعی های کنترل

 ها همکاری این در است آن ساکنان وسیله به محله از مراقبت یعنی همسایگان

 کنند می متفاوت امکانات کمک با را خود سکونت محل امنیت محله افراد تنها نه

 علیه تا نماید وادار را انتظامی نیروی دنتوان می فشار گروه یک منزله به بلکه

 .کنند عمل فرآورده یا مواد توزیع مانند آشکار زداییجرم شرایط

 ثالث پیشگیری: مجرمان درمانگری

 به باشد شبیه پزشکی درمانگری به آنکه از بیشه مجرمان روانشناختی درمانگری

 در مسائل حل واناییت ایجاد و است نزدیک پرورشی و آموزش های بازپروری

 تشکیل را آن غایت ترین نگر واقع جرم مجدد ارتکاب از جلوگیری و مجرم

 نارسایی عاطفی مشکالت جرم برانگیزاننده علل کشف دیگر عبارت به.دهدمی

 هدف ندا مرتبط کنشی زاویه از که نامناسبی اجتماعی رفتارهای و مهارتی های

 کشورها اغلب در حاضر حال در گرچها.هستند روانشناختی مداخالت اصلی های
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 جنسی مجرمان مانند مجرمان خاص های گروه برای روانشناختی های کلینیک

 تغییر روانشناختی درمانگری اصلی هدف اما آمده وجود به فروشگاه سارقین یا

 هدف میتوان خود خودی را به مجرمان رفتار.است مجرمانه اعمال تکرار زمینه

 قاتل یک با مواجهه در مثال برای گرفته نظر در گریدرمان این مستقیم غیر

 اجتماعی و شخصی عوامل به شود متمرکز قتل عمل بر آنکه از بیش روانشناس

 .دمیکن توجه باشد بعدی آمیزخشونت اعمال ی برانگیزاننده تواندمی

 طور به درمانگری روان در چه آن موازات به مجرمان درمانگری تاریخی بررسی

 دهه در که پویشی روان آوردهای روی که دهدمی نشان شودمی همشاهد کلی

 به بعد به 1960 دهه از داشتند غلبه قلمرو این در بیستم قرن نخستین های

 از بیش حاضر حال در دادندو دیگری متنوع هایروش به را خود جای تدریج

 درمان روش حال هر به شود می شامل را متفاوت ای در یدرمان روش 400

 وضع در چه است، اگر فردی روانشناسی نظریه گیری جهت تابع همواره گریدی
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 های روش مورد حسب بر اما دارد غلبه رفتاری شناختی های آورد روی کنونی

 .میشود برده کار به گسترده صورت به نیز شناختی و نگر رفتار پویشی روان

 گروهی - فردی های درمانگری روانپویشی روشهای

 روان های تعارض از ناشی را اجتماعی ضد رفتار گری تحلیل نروا های نظریه

 به که سنتی گری تحلیل روان از اما دانندمی فرامن تحول در شکست یا بار آزرده

 آنها تفسیر و انتقال گذشته های تعارض بررسی به گری درمان روش یک عنوان

 ندرت به ازدس پذیر امکان را شناسی خود بینش به فرد یابیدست تا پردازد می

 .است شده استفاده قضایی مجموع در

 از که یانکس توسط و مشاوره مبهم عنوان تحت متعدد موارد در که حالی در

 شخصی مشکالت درباره سطحی هایبحث و نیستند برخوردار کافی آمادگی

 روانپویشی گیری جهت از که هستند هایی روش کاربرد شاهد پردازندمی

 .برخوردارند
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 مددکاران و مشروط آزادی مسئول افسران که را هابررسی تک یشترب همچنین

 حمایت و شناختی مبادالت و مباحث گرفتن درنظر با کردن گزارش اجتماعی

 گفت باید حال این با باشد گیری جهت این از ای ساده شکل توان می شناخته

 زا قبل روش این تخصص یک عنوان به روانشناختی مشاوره گسترش رغم به که

 یک در.کند می تبعیت نگر انسانی دیدگاه از باشد پویشی روان اصول تابع که آن

 در بررسی تک یا مشاور که رسدنمی نظر به گفت توان می کلی بندی جمع

 داشته مجرمانه اعمال بر مدت دراز پیامدهای بتواند بزرگ هایگروه چارچوب

 . باشد

 نگر انسانی های آورد روی

 از برخی اما نیستند تمایز قابل آسانی به همواره نگر انسانی های آورد روی اگرچه

 این میکنند دنبال را رویکردها این بنیادی اصول مجرمان با مشاوره های برنامه

 درمانگری رابطه واسطه به را فرد در خودآگاهی ایجاد آنکه بر افزون ها برنامه
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 به کمک و اصخ های تمرین انجام با تا نمایند می کوشش کنندمی دنبال

 .دهند تغییر را وی آتی و کنونی وضعیت شخصی مسئولیت پذیرش

 تشکیل آورده روی این اصلی الگوی مراجع بر متمرکزجزئی  را درمانگری آنکه با

 مانند جدیدتر های درمانگری در دیگری مشابه های آورد روی اما دهدمی

 بازپروری موسسات رد خاصی محبوبیت از نیز تبادلی تحلیل و درمانگری واقعیت

 .برخوردارند جهان کشورهای اغلب

 در با خویشتن نیازهای به دستیابی در مراجع به کمک ای درمانگر واقعیت هدف

 .است مسئولیت و واقعیت گرفتن نظر

 وهله در و است بیشتر گیری جهت این در که است آورده روی تبادلی تحلیل

 بتواند تا کند می بررسی گروه چوبچار در را افراد آمیز انحراف مبادالت نخست

 .آورد وجود به را تریسالم های تعامل یکدیگر از آنها پذیرش ایجاد با
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 نگر رفتاری های روش

 در خاصی شهرت از فرآیندی دو الگوی کالسیک شدگی شرطی های نظریه بانک

 غیر یهای رفتار زمینه در آنها کاربرد اما را داراست  جنایی روانشناسی قلمرو

 پیامدهای هرچند.است بوده اجتماعی ضد رفتارهای از بیش مراتب به جتماعیا

 مداخله این چهارچوب در غیره و تنبیه و منفی تقویت صورت به کننده منفجر

 تقویت مکمل بیشتر و گیرندمی قرار استفاده مورد تنهایی به کمتر اما دارند قرار

 مهارت آموزش.باشد می لخواهد های فعالیت و پول تایید مانند مثبت های کننده

 کار به گسترده صورت به نیز آن خور پس و نقش بازی سرمشق وسیله به ها

 فراوانی افزایش بر هاروش این اصلی تاکید که گفت باید کلی طور به و میرود

 یا ای حرفه های مهارت تحصیلی کارآمدی مانند جامعه پذیرش مورد رفتارهای

 .ستا اجتماعی متناسب های تقابل
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 با نخست وهله در دیگر رفتاری های روش که گفت توانمی کلی خطوط حد در

 در دگرگونی ایجاد با تواندمی بزهکاران رفتاری تغییرات که است این پذیرش

به  و دهند کاهش را مجرمانه رفتار بروز احتمال آن اجتماعی محیط های واکنش

 بر که نگری میرج قیدهع به پایبندی علت به اما یافتند دست ییهاموقعیت

 مبذول که  توجه شناختی جرم های نظریه به(است ،رفتار رفتار) آن اساس

 اجتماعی و تحصیلی های مهارت افزایش بر بیشتر را خود های برنامه و داشتند

 نظریه.کردند متمرکز نیست مشخص واضحانه هنوز بزهکاری با آنها ارتباط که

 طریق از جدید های مهارت اگر که ذیرفتندپ را اصل این دیگر رفتاری پردازان

 حفظ طبیعی شرایط در تواندمی شود داده آموزش متناسب هایروش

 ضمن قبول منزله به اصلی چنین پذیرش از پس که شودمی دیده آشکارا.گردد

 که حالی در شود می جمع دائم درمان به نگری درمان یک که است نکته این
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 آثار حفظ و دارد مزمن جمعی اجتماعی ضد رفتار که دهد می نشان شواهد

 .است مداخالت تداوم مستلزم درمانگری

 رفتاری -شناختی درمان اجرای روش

 و فرایندها رفتارها، و ناکارآمد احساسات که است، درمانیروان رویکرد یک

 سیستماتیک، هایروش از شماری طریق از را، ناسازگارانه شناختی مضامین

 شناخت درمانی، رفتار به اشاره روش این نام. گیردمی انهنش مدارهدف و صریح

 رفتاری هایپژوهش و پایه اصول اساس بر دو این از درمانی ترکیبی به و درمانی،

 و اضطراب قبیل از مشکالتی با گراندرمان این از بسیاری. دارد شناختی و

. کنندمی مقابله رفتاری و شناختی هایروش از ایمجموعه اساس بر افسردگی

 عقالنی تفکر طریق از که باشند رفتارهایی است ممکن که دارد اذعان روش این

 دارعهده «مسئله حل بر تمرکز» با شناختی درمانی رفتار. نباشند کنترل قابل

 «گرایی عمل» با درمانگر رویکرد این در و شود،می خصوصی به مشکالت حل

www.takbook.com



 Clinical Criminology               جرم شناسی بالینی                                                     

 167 

 با مواجهه برای خاصی تراتژیاس انتخاب در مراجع به کمک با کندمی تالش

 .کند کمک او به مشکل

 :از عبارتند رفتاری -شناختی درمان مهم ویژگیهای از برخی

 آن رفتاری -شناختی درمان بودن یافته ساختار مفهوم:بودن یافته ساختار -الف

 حلسه هر در باید درمانگر که فعالیتهایی و درمانی لساتج متوسط تعداد که است

 – شناختی درمانگران همچینن.  باشد می مشخص قبل از دهد جامان  درمان از

 که بسیاری ی ها تکنیک از ارزیابی ی مرحله گذاشتن سر پشت از بعد رفتاری

 .کنند می استفاده اند نموده مشخص

 معنا این به رفتاری – شناختی درمان بودن تجربی مفهوم:  بودن تجربی- ب

 صورتی به درمان فرایند است شده الشت رفتاری – شناختی درمان در که است

 حداقل به درمان حالت ی کننده کند یا و مزاحم عوامل تاثیر که رود پیش

 .یابد کاهش
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 معنا این به رفتاری – شناختی درمان بودن اکتشافی حالت: بودن اکتشافی – ج

 به درمانگر و است درمان پیشبرد اصلی عامل بیمار درمان نوع این در که است

 تر سریع را درمان مسیر بتواند تا کند می کمک بیمار به که است شخصی عنوان

 بیمار به درمان جریان که شود می فرض رفتاری – شناختی درمان در. نماید طی

 شود می فرض که را خود منطقی غیر های فرضیه نادرستی تا دهد می فرصتی

 .نمایند اثبات خود به را باشند می وی ناراحتی اصلی عامل

 اما شود می اجرا فردی روش صورت به رفتاری -شناختی درمان مواقع اکثر در  

 از یکی. باشد می گروهی صورت به درمان این اجرای مواقع از برخی در

 به چه و فردی صورت به چه که است آن رفتاری- شناختی درمان مهم ویزگیهای

 نماید می استفاده  مشابهی تکنیکهای از شود اجرا گروهی صورت
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 زیر اساسی فرضیه سه روی بر رفتاری -شناختی درمان( 2008) 97دابسون نظر به

 است شده استوار

 بودن دسترس قابل فرضیه- الف

 افکار بودن واسطه فرضیه-ب

 تغییر فرضیه-ج

 به تواند می شخصی هر فرضیه این اساس بر: بودن دسترس قابل فرضیه- الف

 ساده ی ها تکنیک از برخی زشآمو و باشد داشته دسترسی خود افکار محتوای

 بتوانندبه بهتری صورت به تا کند می کمک مردم به98 آگاهی توجه تکنیک مانند

 .یابند آگاهی خود افکار محتوای

                                                           
97 Dabson 
98 Mindfulness 
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 میانجی عنوان به ما افکار ، فرضیه این اساس بر:  افکار بودن واسطه فرضیه-ب

 و 99بک ئونآر. کنند می عمل هیجانی های پاسخ ظاهر و ها محرک دریافت بین

 که عقیده این با هستند رفتاری -شناختی درمان کنندگان ابداع که همکارانش

 باشند می ما منفی هیجانی های پاسخ ایجاد عامل ناخوشایند رویدادهای تنها

 یا و تفکر ی شیوه که باشند می باور این بر فوق ی عقیده بجای و نیستند موافق

 تجربه که ای کننده ناراحت ی ویدادهار برابر در اشخاص ذهنی سازماندهی نوع

  شده تجربه هیجانی پاسخ نوع و احساسات گیری شکل اصلی عامل نمایند می

 و افکار محتوای که دارند را اعتقاد این همکارانش و بک همچینن. باشد می آنها

 را آنها مختلف موقعیتهای در که مختلفی رفتارهای مجموعه بر ما تفکر ی الگوها

 می اضطراب احساس زمانی تنها نمونه برای. گذارند می تاثیر هیمد می نشان

 آمیز تهدید را موقعیتی که زمانی و نمائیم ادراک آمیز تهدید را موقعیتی که کنیم

 کنیم می پیدا را موقعیت آن از اجتناب یا و فرار برای الزم انگیزش نمودیم ادراک

                                                           
99 Aaron Beck 

www.takbook.com



 Clinical Criminology               جرم شناسی بالینی                                                     

 171 

 پیامد عنوان به تغییر فرضیه رفتاری – شناختی درمان مدل در: تغییر فرضیه-ج 

 و بودن دسترس قابل ی فرضیه یعنی پیشین های فرضیه منطقی نتیجه یا و

 درک قابل به توجه با تغییر ی فرضیه اساس بر.  است افکار بودن واسطه فرضیه

 موقعیتهای و ها محرک به پاسخ در افکار بودن واسطه به توجه با و  افکار بودن

 به اعتقاد همچینن. دارد وجود آنها در هدفمندانه غییرت ایجاد امکان ، مختلف

 به زیادی امید رفتاری – شناختی درمانگر که گردد می سبب تغییر ی فرضیه

 .باشد داشته درمان موفقیت

 رفتاری – شناختی درمان در ارزیابی فرایند

 درمانی روان اجرای جریان در ضروری اصول ار یکی ارزیابی یندآفر اجرای

 رفتاری – شناختی درمان در. است رفتاری – شناختی درمان جرایا بخصوص

 برای درمانگر که شود می گفته فعالیتهایی مجموعه به درمان در ارزیابی فرایند

 تواند می فعالیتها این. دهد می انجام را آنها تشخیص به رسیدن و اطالعات کسب
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 تفاوتهای از یکی . باشد رفتارها ی ومشاهده تشخیصی های مصاحبه انجام شامل

 درمانی روان های روش سایر با رفتاری- شناختی درمان در ارزیابی فرایند مهم

 درمان در دیگر عبارت به.  است درمان طول تمام در ارزیابی فرایند انجام

 فرایند به درمان ی جلسه وقت از بخشی درمان آغاز در تنها نه رفتاری- شناختی

 به درمان ی جلسه از بخشی نیز درمان طول در بلکه یابد می اختصاص ارزیابی

 در ارزیابی فرایند ادامه از اساسی هدف. یابد می اختصاص ارزیابی فرایند انجام

 و شود مشخص شده اجرا درمان پیشرفت چگونگی که است آن درمان طول تمام

 و رود می پیش درستی مسیر در درمان روند آیا که شود داده پاسخ سوال این به

 ی مصاحبه انجام ارزیابی وسیله مهمترین رفتاری – شناختی درمان در.  ؟نه یا

 به رسیدن مصاحبه نوع این انجام مهم اهداف از و است رفتاری – شناختی

 جلسه به خود با را آنها بیمار که است مشکالتی انواع تعیین و بیماری تشخیص

 و قدرت نقاط ارزیابی ی مرحله اجرای جریان در همچینن. است آورده درمان
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 رفتاری – شناختی درمان در ارزیابی ی مرحله.  شود می شخص بیماران ضعف

 درمان نوع ریزی طرح برای را الزم اطالعات درمانگر که یابد می خاتمه زمانی

 . باشد آورده بدست

 رفتاری – شناختی درمان در ارزیابی ابزارهای

 از رفتاری – شناختی ابیارزی مسیر نمودن طی برای رفتاری- شناختی درمانگر

 می کند. استفاده آزمونها انواع اجرای و مصاحبه اجرای مانند مختلفی ابزارهای

 رفتاری – شناختی درمان در ارزیابی یندآفر اجرای ی وسیله مهمترین مصاحبه

 خود آزمونهای اصطالحا که آزمونهایی از بیشتر ارزیابی جریان در و است

 در مقابل در و گردد می استفاده شوند می میدهنا( Self report) گزارشگری

 MMPI شخصیتی آزمون مانند)  شخصیتی آزمونهای از استفاده ارزیابی جریان

( SCL-90 آزمون مانند)  تشخیصی آزمونهای و(  MCMI شخصیتی آزمون و

 . شود نمی توصیه
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 در المعمو.  شود می آغاز مصاحبه با رفتاری – شناختی درمان در ارزیابی یندآفر

 – شناختی ی مصاحبه  روش از رفتاری – شناختی درمانگران ، ارزیابی یندآفر

 با رفتاری – شناختی ی مصاحبه ی عمده تفاوت. کنند می استفاده رفتاری

 -شناختی ی مصاحبه در که باشد می موضوع این در روانپزشکی ی مصاحبه

 به رسیدن ایبر مختلف عالیم جستجوی در آنکه بر عالوه درمانگر رفتاری

 کننده نگهداری و کننده مستعد ، ساز زمینه عوامل شناسایی به است تشخیص

 .نماید می زیادی توجه نیز مشکالت

 رفتاری – شناختی درمان در مصاحبه فرایند

 و شود می آغاز درمان جلسه اولین از ارزیابی فرایند رفتاری – شناختی درمان در

 درمان در ارزیابی ی وسیله مهمترین.  یابد می ادامه درمان طول تمام در

 این اهداف از یکی.  است رفتاری – شناختی ی مصاحبه رفتاری- شناختی
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 – شناختی ی مصاحبه اجرای کمک به.  است تشخیص به رسیدن  مصاحبه

 :نماید می پیدا دست زیر اهداف به درمانگر رفتاری

 مشکالت از لیستی تهیه- 1

 رفتاری – شناختی ی مصاحبه اجرای کمک به رفتاری -شناختی درمان در

. شود می تهیه است آورده درمان جلسه به خود با مراجع که مشکالتی از لیستی

 تشخیصی  عالیم جزو که هستند عالئمی به مربوط مشکالت لیست از بخشی

 مشکالت لیست از دیگر بخش.  باشد می مبتال آن به مراجع که است بیماری

 در بیمار اما باشند نمی بیماری تشخیصی عالئم جزو که است مواردی شامل

 مشکالت از لیستی بخواهیم اگر نمونه برای. باشد می درگیر آنها با خود زندگی

 وی مشکالت لیست. کنیم تهیه را باشد می افسردگی اختالل به مبتال که بیماری

 در مشکل ، انرژی سطح میزان بودن پائین ، دلتنگی احساس شامل دارد امکان

 و باشند می وی بیماری عالیم جزو که است مشکالتی عنوان به که رفتن خوابب
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 عنوان به خانوادگی اختالفات و بیکاری وجود خاطر به اقتصادی نامطلوب وضعیت

 .باشد شود می درگیر آنها با زندگی در که مشکالتی

 پسایند و پیشایند عوامل تعیین-2 

 وجود بیماری یا اختالل یک به بتالا از قبل که هستند عواملی پیشایند عوامل

 به اشاره پسایند عوامل.  دارند مهمی نقش بیماری یا اختالل آن ایجاد در و دارند

 .دارند شخص روی بر بیماری یا اختالل یک به ابتال تاثیر نتایج

 شناسایی به زیر سواالت مانند سواالتی نمودن مطرح مصاحبه فرایند طول در

 . کنند می کمک ندپسای و پیشایند عوامل

 اضطراب یا و دلتنگی احساس که شود می سبب موقعیتهایی یا موقعیت چه -الف

 دهید؟ توضیح کامل جزئیات با را آنها ؟ نمائید

 دهید؟ توضیح روز یک طول در را خود خلقی حالت-ب
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 عواملی چه بگوئید و دهید توضیح گذشته روز طول در را خودتان خلقی حالت-ج

 گردد؟ ایجاد تغییراتی شما خلقی حالت در که شد سبب

 آورد؟ می وجود به شما در را احساس بدترین کسی چه و بهترین کسی چه -د

 وی تا کند می کمک کننده مصاحبه به فوق سواالت مانند سواالتی نمودن مطرح

 اهداف از دیگر یکی همچینن. آورد دست به را مراجع مشکالت از طرحی بتواند

 پسایندی و پیشایند عوامل تشخیص فوق سواالت طرح از کننده مصاحبه مهم

 . شود می بیمار مشکالت تداوم و بیماری عالیم تداوم موجب که است

 درمان مراتب سلسله 

 تجربی و یافته ساختار درمانی رفتاری- شناختی درمان که موضوع این به توجه با

 درمان در احدیو مراتب سلسله از معموال درمان نوع این درمانگران لذا است

 : از عبارتند رفتاری- شناختی درمان مراتب سلسله. نمایند می پیروی
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 ارزیابی-1

 با اولیه ارزیابی فرایند در. کشد می طول جلسه دو معموال اولیه ارزیابی فرایند

 مختلف مشکالت و بیماری عالیم مصاحبه ابزار بخصوص مختلف ابزارهای کمک

(  فردی بین مشکالت و اقتصادی مسایل هب مربوط مشکالت مانند)  بیمار

 مختلف ابزارهای کمک به نیز درمان طول در همچینن.  گردد می مشخص

 بررسی مورد درمان روند پیشبرد 100 دهی گزارش خود های مقیاس مانند ارزیابی

 .گیرد می قرار

 درمان ریزی طرح-2

 می دیگر عبارت به.  دارد قرار درمان ارزیابی ی مرحله از بعد درمان ریزی طرح

 ی مرحله و ارزیابی ی مرحله بین پلی درمان ریزی طرح ی مرحله گفت توان

 برای شناختی ی پرونده نوعی درمان ریزی طرح ی مرحله در. است درمان آغاز

                                                           
100 report scale-Self  
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 می تجربه بیمار که عالیمی انواع درمورد پرونده این در و شود می تهیه بیمار

 و ناکارآمد افکار مانند) ناکارآمد یشناختها انواع ، وی مشکالت لیست ، کند

 اعضای سوی از خوب حمایتهای دریافت مانند)  قوت نقاط ، وی( ها طرحواره

 حمایتهای دریافت عدم مانند)  ضعف نقاط و(  باال تحصیالت میزان یا و خانواده

 های تکنیک و(  اقتصادی بحرانهای با  شدن درگیر یا و خانواده سوی از کافی

.  شود می ارایه توضیحاتی اند شده انتخاب درمان برای که اختیشن و رفتاری

 از ای برگه درمان ریزی طرح ی مرحله تکمیل از بعد رفتاری – شناختی درمانگر

 از برخی بیمار نظر اساس بر و دهد می بیمار به یدیتا عدم یا یدیتا برای را آن

 .شود می اصالح ی پرونده این بخشهای

 درمان معرفی-3

. است ارزیابی به مربوط ی جلسه دو گذاشتن سر پشت از بعد معموال درمان آغاز

.  شود می داده توضیح رفتاری – شناختی درمان ویژگیهای بخش این ابتدای در
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 درمانگر توسط و درمان ی جلسه در تواند می رفتاری- شناختی درمان معرفی

- شناختی درمان مورد رد را ای کتابچه زمینه این در تواند می درمانگر یا و باشد

 در هایی کتابچه چینن در معموال. دهد قرار بیمار اختیار در و نموده تهیه رفتاری

 انواع  و درمان از انتظارات سطح ، درمان ویژگیهای ، شناختی های نظریه مورد

. شود می داده توضیحاتی گردد می استفاده آنها از درمان در که هایی تکنیک

 از بیمار بیشتر آگاهی بر عالوه رفتاری – شناختی درمان معرفی از عمده هدف

 درمان فرایند از وی انتظارات سطح اصالح رفتاری- شناختی درمان ویژگیهای

 .است

 رفتاری های تکنیک اجرای و آموزش-4

 و آموزش به رفتاری – شناختی درمان ی اولیه جلسات وقت از زیادی بخش

 اجرای و آموزش از عمده هدف. ابدی می اختصاص رفتاری های تکنیک اجرای

 ناکارآمد منفی افکار نقش از آگاهی برای بیمار نمودن توانا رفتاری های تکنیک

www.takbook.com



 Clinical Criminology               جرم شناسی بالینی                                                     

 181 

 و آموزش که موضوع این به توجه با. باشد می بیماری عالیم تداوم و آغاز در

 است شناختی های تکنیک اجرای و آموزش از آسانتر رفتاری تکنیکهای اجرای

. دارند قرار اولویت در درمان اولیه جلسات در ها تکنیک این ایاجر و آموزش لذا

 شود می داده آموزش رفتاری مختلف های تکنیک  رفتاری – شناختی درمان در

 مرحله از که است نتایجی اساس بر شده داده آموزش  رفتاری های تکنیک نوع و

 در ادیزی حدی تا نیز بیماری شدت و نوع همچینن. است شده کسب ارزیابی ی

 دارد نقش شود می استفاده آنها از درمان در که رفتاری های تکنیک تعیین

 شناختی های تکنیک اجرای و آموزش-5

 شناختی های تکنیک از که دهند می ترجیح رفتاری- شناختی درمانگران معموال

 موضوع این ی عمده دلیل. نمایند استفاده رفتاری های تکنیک آموزش از بعد

 رفتاری های تکنیک با مقایسه در شناختی های تکنیک اجرای و آموزش دشواری

 بیمار نمودن توانا شناختی های تکنیک اجرای و آموزش از عمده هدف. است
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 پائین به رو پیکان تکنیک. باشد می خودکار منفی افکار با مقابله و شناسایی برای

 ناختیش های تکنیک مهمترین جمله از سوال سه تکنیک و سقراطی تکنیک ،

 مختلف اختالالت درمان برای رفتاری – شناختی درمانگران که باشند می

 سه تکنیک در.  نمایند می استفاده آنها از افسردگی اختالل درمان بخصوص

 شناسایی را خودکار منفی افکار که زمانی که شود می داده آموزش بیمار به سوال

 :بپرسد خود از را زیر سوال سه نمود

 دارد؟ وجود فکر این علیه بر شواهدی هچ-1

 باشد؟ می چه فکر این با متفاوت فکر-2

 است؟ معنا چه به فکر این درستی باشد درست فکر این اگر-3

 مراتب سلسله تنظیم ی زمینه در رفتاری – شناختی درمانگر که مهمی نکته

 نمونه برای. است مراجع روانشناختی وضعیت نماید توجه آن به باید درمان
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 درمان ارزیابی بخش اجرای از آمده بدست اطالعات اساس بر دارد احتمال

 ی مرحله  اجرای به کمی نیاز درمان آن طول در که بگیرد درمانگرتصمیم

 تکنیک آموزش سریعا باید و دارد وجود رفتاری های تکنیک اجرای و آموزش

 اهیر صورت به درمان مراحل اجرای ترتیب همچینن. نماید آغاز را شناختی های

 موارد از برخی در تواند می رفتاری – شناختی درمانگر و باشد نمی بازگشت بی

 .بازگردد نیز درمان از قبل مراحل به داند می ضروری که

 نوع این جلسات میزان و است مدت کوتاه درمانی رفتاری – شناختی درمان

 قهدقی 50 حدود جلسه هر معموال و باشد می هفتگی ی جلسه 16 تا 12 درمان

 . کشد می طول

 :از عبارتند ترتیب به رفتاری – شناختی درمان در درمانی ی جلسه هر ساختار

 جلسه آغاز در وی خلقی وضعیت بررسی و بیمار ناراحتی میزان کلی بررسی-1

 درمان
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 جلسه در شده واگذار تکالیف دادن انجام چگونگی روی بر مختصری مرور-2

 آنها دادن انجام برای بیمار سوی از گرفته انجام کوششهای میزان بررسی و قبلی

 در را او کند می احساس که موضوعاتی بیان برای بیمار به فرصتی اختصاص-3

 است داده قرار فشار تحت درمان جلسه

 درمانگر جلسه چوب چهار تنظیم بخش در:  جلسه چوب چهار تنظیم-4

 درمان جلسه در است نظر در که موضوعاتی مراجع همکاری با رفتاری  شناختی

 از یک هر شدن مطرح برای تقریبی زمان میزان و نموده مشخص را شوند مطرح

 کند می تعیین را موضوعات

 شده مشخص جلسه چهارچوب تنظیم مرحله در که موضوعی هر روی بر کار–5

 .است
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 توسط) است شده مطرح درمانی جلسه در که ای عمده نکات خالصه -6

  (درمانگر

 شده اجرا جلسه به نسبت مراجع دبازخور بررسی-7

 درمانگر توسط آن مورد در توضیحاتی ارایه و خانگی تکالیف واگذاری-8

 پرخاشگری قلمرو در پویشی روان های درمانگری

 از خشونت مسئله به هستند پویشی روان گیری جهت دارای که گرانی درمان

      رمان های شخصیت را پرخاشگر مجرمان و نگرندمی شخصیت تحول زاویه

 رابطه بر اتکا با و گروهی و فردی های روش چارچوب در درمانگران این داند نمی

 احساس و مهارگری خود احساسی هم به مژگان کنندتا می کوشش درمانگر

 کار مجرمان با کهی تحلیلگران نما اگرچه یابند دست بیشتری اجتماعی مسئولیت

 در هایی مشابهت اما برندمی کار هب را یکسانی نگری درمان هایشیوه کنند می
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 اعتماد ایجاد اصلی مسئله شود می دیده آنها کلی راهبردهای و مسائل و هدف

 .است

به  که افرادی در تغییر ایجاد و درمانگری یندآفر برای حال عین در که اعتمادی

 اعتماد جلب اما است ضروری دندان می خطرناک را رابطه هر زیاد احتمال

 اعمال به و بپذیرد هست که آنچنان با را مراجع درمانگر که ستا آن مستلزم

 .نکند فکر وی گذشته

 :کنند می مطرح را مسئله دو مجرمان درمانگری

 است تغییر برای وی ظرفیت و بیمار انگیزه مسئله نخست

 .شودمی تحمیل درمانگر بر که است هایی خواسته دوم مسئله
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 شناختی و نگر رفتاری وردهایآ روی

 بررسی است گر اغتشاش رفتارهای کاهش ای پته اقتصاد مشترک هدف بانک

 اندک بسیار پرخاشگر مجرمان بر نگر رفتاری های روش اثربخشی درباره هایی

 یا و خردسال کودکان پرخاشگرانه رفتارهای به ها گزارش از بسیاری بوده

 آن با و اند یافته اختصاص روانپزشکی موسسات در خشن بیماران اداره چگونگی

 اما شده گفته سخن تفصیل به استفاده مورد های روش از ها گزارش این در که

 اندک بسیار ها روش اثربخشی مدت طول درباره شده ارائه شواهد

 (.1981همکاران، و 101بورنشتاین)هستند

 نوجوانان و بزهکاران پرخاشگری با مقابله برای نیز اجتماعی های مهارت آموزش

 توانایی فقدان به مربوط هاییافته اگرچه است گرفته قرار استفاده مورد پرخاشگر

 ولی.کند می توجیه را روشی چنین کاربرد پرخاشگر نوجوان در پرخاشگری مهار

                                                           
101 nsteinBur 
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 پرخاشگر مجموعه تمامی در اجتماعی هایمهارت نارسایی فقدان بر مبنی شواهد

 .سازد می تر برجسته را فردی ارزشیابی به نیاز

 به را خاصی جایگاه اخیر دهه سه های پژوهش در نگر رفتاری یشناخت فنون

 و دهی آموزش خود های روش معلمان از بسیاری و است داده اختصاص خود

 خصوص به و کودکان در مهارگری خود توانایی افزایش برای را مسئله حل

 با را خشم پژوهشگران اغلب حاضر حال در.اند برده کار به پرخاشگر کودکان

 مداخله اصلی هدف را آن و دانند می اجتماعی ضد پرخاشگری عنادارم سطح

 خشم به نسبت آورد روی متداولترین.میگیرند نظر در رفتاری شناختی های گری

 اسند بهمیشن تنیدگی با مقابله روش تطبیق نوع که است خشم مدیریت برنامه

 هایمهارت آموزش و شناختی بازسازی شامل که برنامه که رود می شمار
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 مرحله سه دارای رود کار به گروهی یا فردی صورت به تواندمی و است ایمقابله

 (102،1996هالین)باشد می

 شودمی آنها خشم هایکنش و ماهیت با مراجعه مرحله این در شناختی آمادگی

 بین رابطه به نسبت هم تا کند می یادداشت را خود میزآ خشم های تجربه و

 را خشم روز به شرایط بتواند هم و شوند آگاه ویشخ های گو و گفت خود خشم

 .شود داده آموزش وی به سپس کند بازنگری

 خشم برانگیزاننده رویدادهای ارزشیابی چگونگی دوم مرحله در مهارتها اکتساب

 راه برای دهی آموزش خود هایروش از بتواند وی تا شودمی داده آموزش مراجع

 این در سودجوید دهی تقویت خود و خویشتن مقابله های کوشش انداختن

 مهارت همچنین و خودمهارگری توانایی افزایش برای زدایی تنش فنون مرحله

 آموزش نقش ایفای و دهی سرمشق وسیله به خویشتن اثبات و ارتباطی های

                                                           
102 Halein 
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 آموخته های مهارت باید مراجعه سوم مرحله در برق عملی کاربرد.شوند می داده

 زمونآ به را خود توانایی و برده کار به خشم گیزانندهبران های موقعیت در شده

 .بگذارد

 اجتماعی ضد شخصیت اختالل و دردمندی روان درمانگری

 مردان در درصد سه تقریبا کلی جامعه در اجتماعی ضد شخصیت اختالل فراوانی

 نظر در نیز دیگر اختالل با اختالل این بودن توأم اگر و است زنان در درصد یک و

 می افزایش زنان در دهم 12 و مردان در 8/5 به فراوانی این شود گرفته

 تربیت و اصالح موسسات و ها زندان در اختالل فراوانی که است بدیهی.یابد

 انجمن آماری تشخیصی شده بازنگری مجموعه چهارمین در گرچها و است بیشتر

 . نشده اشاره مورد این در دقیقی آمار آمریکا روانپزشکی

 این و دارد خوشی هم دردمندی روان اختالل با اجتماعی ضد خصیتش اختالل

 رفتارهای با و است قانون حقوق کردن پایمال را دیگران به نسبت توجهی بی
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 بی و پروایی بی جسمانی متعدد تهاجم یا نظام فریبکاری مانند آمیزی انحراف

 با درفتاریب یا دیگران به رساندن آسیب از پشیمانی فقدان یا مالی مسئولیتی

 .میشود مشخص آنان

 دردمندی روان اختالل عادل دردمند روان شخصیت که است ذکر قابل نکته این

 دهدمی پوشش جنسی و خشن وخیم مجرمان به اخیر مغولی عمل در و نیست

 و باشند نیز دردمند روان شخصیت دارای است ممکن آنان از برخی که مجرمانی

 اختالل از دیگری انواع اختالل این  مرضی های هنشان بودن نامتجانس علت به یا

 .شود  دیده آنها در نیز شخصیت

 طور به که افرادی در بلکه ندارد وجود مجرمان در فقط شخصیت های اختالل

 آن انواع از برخی این وجود با شودمی دیده نیز هستند روانی مشکالت دارای کلی

 و اجتماعی ضد شخصیت اللاخت خصوص به و اجتماعی ضد رفتار با معموالً

 .اند همراه فردی
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 مستلزم اجتماعی ضد شخصیت اختالل خصوص به و شخصیت اختالل درمانگری

 درمانگری چهارچوب در معموال است افراد زندگی هنجار به نا های سبک تغییر

 کند می طلب را روانشناختی های گری مداخله و گیردنمی قرار پزشکی های

 مانند عواملی به را ها اختالل این شناسانروان غلبا حاضر حال در اگرچه

 نظام و شناختی های سبک کشوری نارسا شخصی بین های مهارت نارسایی

 را عوامل این در تغییر ایجاد و دهندمی نسبت دیگران و خود با مرتبط باورهای

 نتایج بندی جمع از حاصل دستاوردهای اما داند می ها درمانگری اصلی هدف

 اختالل به مبتال بیماران بر درمانگری اثربخشی درباره تجربی هایپژوهش

 و است بدبینانه آشکارا دردمندان روان بر خصوص به و اجتماعی ضد شخصیت

 .میدهد نشان را ها درمانگری روان آمدیکار عدم
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 اختالل به مبتالیان گری درمان به امید که گفت باید شگفتی کمال با اما

 بر بالینی متخصصان از سوم دو تقریباً و دارد وجود نوزه اجتماعی ضد شخصیت

 .هستند درمان قابل گاهی دردمندان روان که باورند این

 درمانگری مجتمع

 در 1950 دهه در و انگلستان در 1940 دهه در کیسی درمانگری مجتمع مفهوم 

 مختلف انواع برای که است اصطالحی حاضر حال در و شد گرفته کار به آمریکا

 .میرود کار به موسساتی های رمانگرید

 با اصلی ضابطه چند در درمانگری مجتمع های روش الگوها تفاوت رغم به

 :اند مشترک یکدیگر

 رسمی غیر جو

 گروهی جلسات منظم تشکیل 
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 به موسسه در مقیم افراد پذیرش موسسه کارهای انجام در افراد تمامی مشارکت 

 درمانگر کمک عنوان

 شرایط که محیطی در افراد به مسئولیت کردن محول که است بنیادین فرض

 را احساسات آزادانه بیان امکان که است ای گونه به آن در آموزش و زندگی

 افزایش به تواندمی دهدمی قرار تشویق مورد را روابط تکثر و کند می فراهم

 .شود منجر خودمهارگری توانایی

 جنسی مجرمان رمانگرید

 جرم وقوع از پس و جریان در قبل که رویدادهایی حلیلت مصاحبه نخستین در

 الکل مصرف میزان خلقی های حالت درباره اطالعاتی تا است الزامی شده حادث

 همچنین آید دست به قربانی درباره وی احساسات و متقابل رفتار تهاجم ماهیت

 انحراف جنسی خیالبافی و ها فعالیت فراوانی خانوادگی زودرس روابط بررسی

 منظور به جنسی شریک رضایت شرایط در جنسی رفتار آمیز انحراف غیر و آمیز
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 یتضرور موجب اجتماعی و جنسی تحول فرآیند درباره اطالعاتی به دستیابی

 انحراف عمل بهمیتواند که فرد زندگی سبک با مرتبط عوامل این بر افزون است

 اوقات اندنگذر چگونگی شخصی بین روابط های مانندسبک شود منجر آمیز

 ارزیابی درمانگران رفتار.گیرد قرار توجه مورد باید هم مواد مصرف و فراغت

 مجرمان تمامی آنکه با و دارند می ضروری نیز را جنسی های برگ الگوهای

 که باورند این بر متخصصان این اما نیستند منحرفانه های گرایش دارای جنسی

 در نعوظ حالت تعیین ناسبم درمانگری روشهای کردن مشخص شیوه بهترین

 .است آمیز انحراف های محرک برابر

 جنسی انحراف زمینه در نیز دهی گزارش خود بر مبتنی سنجش روش چندین

 اشاره کالرک سی جن های داستان پرسشنامه به توانمی مثال برای دارد وجود

 نآزمو.پردازد می جنسی های ناهنجاری از ای گسترده طیف ارزشیابی به که کرد

 مجرمان از جنسی منحرفان کردن متمایز برایMMPI مانند شخصیت های
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 که همانگونه اگرچه هستند محدودی بسیار ارزش دارای مجرمان دیگر و جنسی

 ساخته هدفی چنین با آزمون این که است ساخته نشان خاطر (1990 )103اله

 رفتارهای ازس زمینه عامل به توان می تنها ابزاری وسیله به حال هر به اما نشده

 یا خون حرمت احساسی هم خصومت طلبی جامع برجاتمانند تجاوزگران

 با احتماال که اجتماعی صالحیت از هایی زمینه یافته دست اجتماعی اضطراب

 در اجتماعی آشکار های مهارت های نارسایی فقط نه دارند ارتباط جنسی جرایم

 و ارتباطی های هارتم مهارگری خشم اجتماعی مشکالت حل بلکه گیرد می بر

 .شوند می شامل نیز را زندگی اداره مهارتهای
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 جسمانی های درمانگری

 ها هورمون آندروژن ضد داروهای و اختصاصی منظور به جراحی اعصاب جراحی 

 می قرار جسمانی های درمانگری قلمرو در سروتونین بازجذب های بازدارنده و

 .گیرند

 تابع را جنسی انحرافات که است مبتنی هفرضی بر ها روش این از استفاده

 رفتار درونی انگیزه عنوان به نیز خود که دهی شان که داند می جنسی کشاننده

 به که گفت باید اما خیزد می بر جنسی هورمونهای از جنسی پردازی تصویر یا

 در محکمی شواهد جنسی گی شده برپا بر فعالیت در تستوسترون تاثیر رغم

بودن  ای هسته تخریب.نیست دست در جنسی انحراف برپایی با آن ارتباط مورد

 هنوز هم جنسی های کشاننده منظورمهار به جراحی عمل وسیله به آالموس

 .ندارد کافی بالینی توجیه
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 ضد داروی تجویز با توان می را تستوسترون سطوح در پذیر بازگشت تغییرات

 .کرد ایجاد هورمونی عامل و آندروژن

 بر برنامه و است خود به کمک و متقابل کمک برای ایوسیله هیگرو درمانگری

 .شودمی متمرکز گرفتن قرار اصلی مقوله سه در که خاصی حوزه 9

 پیامدهای و جنسی تهاجم معنای درک جنسی تربیت به بازپروری آنکه نخست

 روابط بهبود هدف با ترجامع هایمهارت آموزش دوم شودمی منجر قربانیان بر آن

 تجربه توان دهنده هشدار عالئم بر مشاوره های گروه باالخره شخصی نبی

 .شوندمی متمرکز جنسی تهاجم با مقابله های راه و سازی قربانی شخصی

 درونی های تعارض از ناشی را جنسی تهاجم که پویشی روان دیدگاه برخالف

 تغییر جنسی انحراف زمینه در نگر رفتاری های درمانگری نخستین است دانسته

 قرار هدف را جنس هم نا افراد با اجتماعی هایمهارت تقویت و جزئی هایترجمه

 از دیگری درمان های هدف به دیگران رفتار از برخی هم هنوز اگرچه است داده
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 برگیرنده در رفتاری های برنامه حاضربیشتر حال در اما نگرند می زاویه همین

 آمیز انحراف جنسی مایالتت تغییر.هستند شناختی های هدف و ها روش

 استفاده با که فرمولی است مانده باقی های برنامه از بسیاری اصلی هدف همچنان

 .رود می کار به آمیز انحراف برپایی کاهش برای کالسیک سازی شرطی الگوی از

 پای به الکتریکی کوتاه های ضربه کردن وارد مانند منزجرکننده هایشیوه عمدتاً

 غیر محرک کننده منفجر محرک دیگر عبارت به،  آور تهوع اییشیمی مواد تزریق

 محرک که دیداری های محرک یا آمیز انحراف های خیالبافی با که است شرطی

 جنسی مجرمان مورد در دیگر متداول روش.شوندمی منتهی هستند شرطی های

 فعالیت توانی تجسم به مراجعه روش این در است پنهان کردن حساس روش

 برگیرنده در که کننده مصرف های پیامد به نهایت در و پردازد می آمیز انحراف

 پنهان تنبیه روش را فرآیند این.رسد می هستند روانی و جسمانی هایناراحتی

 کننده مهار مثبت پیامدهای ترتیب همین به تا بخواهد مراجع از اگر و دننام می
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 مواد یابدمی دست زنی پنهان تقویت به کند یمترس نیز را آمیز انحراف های

 از یا و قرارداد مراجع اختیار در شدهضبط نوارهای وسیله به توان می را تجسمی

 .بپردازد هاموقعیتبه  مبتال شخص تا خواست وی

 اختالل عود از پیشگیری

 برای و دانندمی اعتیاد مشابه را جنسی منحرفانه رفتار محققان از بسیاری

 اعتیاد زمینه در که جویندمی سود ییهاروش همان از اختالف عود از پیشگیری

 آن حفظ و اولیه تغییر که است مبتنی فرض این بر بد یا رو این .از میرود کار به

 عادت یک مجدد بروز اول بار یک آن علت اما.است متفاوتی های فرایند تابع

 همان یا اختالل کامل بهبود تواندمی فرد به منحصر صورت به است پیشین

 .است وابسته موقعیتی و فردی متعدد عوامل به که شود منجر ازگشتب

 یک با بتواند فرد وقتی که باورند این بر رفتاری شناختی مولفان از بسیاری

 ثبت بین ادراک نماید بروز نوع از پیشین عادت و ندک مقابله خطرآفرین موقعیت
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 بنابراین یابد می افزایش اختالل عود احتمال و کندمی تغییر خویشتن مهار به

 قادر ارفرد تا پردازدمی خود رادیا های مهارت افزایش جدید درمان های برنامه

 ودع جهت در آن پیشرفت از و کند اجتناب فرد به منحصر رویداد از سازدکه

 .آید عمل به پیشگیری اختالل کامل
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 منابع

 1392 ارجمند، راتانتشا: تهران. روانشناسی زمینه. هیلگارد و اتکینسون

 تا نظریه از) عمومی شناسیروان. ورنوری جودیت ورنوری، مارک هافمن، ارل

 .1381 ارسباران،. همکاران و منصوری مهران ترجمه. 2. ج(. کاربرد
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