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 مقـام  در روانشـاختي  مسـائل  بـه  اهميـت  افراد مختلف حاالت در روانشاختي متغيرهاي
  شود. مي توصيه قضايي هاي فرايند ي همه و اجرا مراحل تمام تا خاص قوانين تصويب
  .شناسي شناسي و جرم جرم، زنان، قوانين، روان ها: كليدواژه

 

  . مقدمه1
هـاي نـوين كشـف    گيـري از روش ها و بهرهدنياي كنوني به سمت همگرايي علوم و دانش

كند و اين همگرايـي علـوم در علـوم انسـاني بيشـتر بـه شـكل        نتيجه مورد نظر حركت مي
لل تواند عاي بروز و ظهور پيدا كرده است. اين تغيير حركت و جهت ميرشتهمطالعات ميان

هاي مسائل زنـدگي در دنيـاي كنـوني    مختلفي داشته باشد كه يكي از آنها حاصل پيچيدگي
گيـري از آن را  هـاي آمـوختن و بهـره   اي ازاين نوع نگاه به دانش و شـيوه است؛ البته نمونه

هـا و تاكيـد بـر    مشاهده كرد، اما پس از آن بـا تخصصـي شـدن دانـش     19توان تا قرن  مي
براي مدتي از دنياي دانش كم رنـگ شـد.امروزه ملزومـات دنيـاي      گرايي اين نگاهتخصص

اي و نگاه به دانش و كاربردهايش را بيش رشتهمدرن اهميت توجه به اينگونه مطالعات ميان
اي (استفاده از مطالعات يك رشته ي مطلق رويكرد رشتهاز پيش روشن كرده است و سلطه

ط داشت را كنار زده است.آشكار است كـه  و دانش خاص)را كه مدتي بر آسمان دانش تسل
تبيين يك پديده از منظر علـوم انسـاني صـرفاً بـا نگـاهي تـك بعـدي و بـدون توجـه بـه           

گيري و تكوين آن پديـده و عـدم   اي دخيل در شكلها و عوامل زيربنايي و ريشه پيچيدگي
ر اغلـب  هاي يـك دانـش خـاص د   هاي مختلف و صرفاً ايستادن بر دادهگيري از دانشبهره

ي واقعـي وكـاملي از آن را روشـن سـازد. بنـابراين      تواند چهـره موارد ممكن نيست و نمي
اي در اغلب موارد امري ضروريسـت. از آنجـا كـه مطالعـات     رشتهاستفاده از مطالعات ميان

دهـد  تنيده دانش را مورد بررسي قرار مـي هاي بهماي بيش از يك شاخه از شاخهرشتهميان
ها و فهم ما بر مبناي يك گرايش و رشته خاص گشاتر از زماني باشد كه تحليلتواند راهمي

از دانش بنا شده است. بديهي است استفاده از مواهب اينگونه مطالعه نيازمند نگاهي عالمانه 
اي خاص از دانش و داشتن نگاه منصافه در كنار تسـلط  بدور از هرگونه سوگيري به شاخه

ي مـورد اسـتفاده و مهمتـر از همـه، داشـتن تواضـع علمـي در        هانسبي و مناسب بر دانش
هاي مورد استفاده در پژوهش،در قياس با رشـته  هاي دانش و گرايش رشتهخصوص تحليل

ي بسياري از سوءتفاهم ها عدم تواضع ريشه 		باشد، كه شايد اينآكادميك فرد پژوهشگر مي
هـاي  گيري مناسب از پديدهنتيجههاي فراوان در جريان كشف و ها و صرف هزينهو چالش
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» جـرم «توان به معضـلي ماننـد    گوناگون در سرتاسر دنياي علم بوده است. به طور مثال مي
هـا ماننـد   اي وسـيع از رشـته  توان بـه تبيـين و تحليـل آن از راه مجموعـه    اشاره كرد كه مي

اغلـب مـوارد    اي دررشتهشناسي و... پرداخت ونگاه تك شناسي، زيست شناسي، جامعه روان
 پاسخ كامل از چرايي آن را به ما نخواهد داد.

جرم پديده اي به قدمت تاريخ بشر و واقعيتي غيرقابل اجتنـاب اسـت. امـروزه جوامـع     
هستند  يرهشاهد ارتكاب جرائمي مانند قتل، آدم ربايي، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و غ

ي در پيشگيري از وقـوع ايـن جـرائم    كه اجراي مجازات هاي شديد و سنگين نه تنها تأثير
). 1378اسـت (سـتوده،    يافتهنداشته، بلكه در حال حاضر شيوع چنين جرائمي نيز افزايش  

تعريف هاي متعددي از جرم براساس رشته هاي مختلف علمي مرتبط با بزه كارى  به عمل 
ي كـه قـانون   آمده است. حقوقدانان با توجه به جرائم مندرج در قوانين كيفري و يـا تعريفـ  

كنند. جامعه شناسان بـا بررسـي موضـوع هـاي     يگذار از جرم به عمل آورده است، اكتفا م
   اجتماعي و جرم شناسان برمبناي اصول جرم شناسي به تعريف جرم مي پردازند.

. نقش روانشـناس در تبيـين   اي به پديده جرم داردهروانشناسى نيز به نوبه خود نگاه ويژ
ي برجسته شد كه مجرمان را نه تنهـا از زاويـه قضـايي، بلكـه از ديـدگاه      پديده جرم از زمان

رواني و عاطفي نيز مورد بررسي قرار دادند و به جاي آنكه به قضاوت درباره جرم به عنوان 
شود، بررسي شخصيت مجرم نيز مورد توجه قرار گرفت. به عبارت  داختهيك عمل مجزا پر

درباره يك جرم مي پـردازد؛ امـا چـاره اي جـز آن     ديگر اگرچه دستگاه قضايي به قضاوت 
). روانشناسي 1385ندارد كه عالوه بر رفتار مجرمانه به فرد نيز توجه داشته باشد (دادستان، 

جنايي به مطالعه علمي رفتار جنايي و فرايندهاي ذهني كه در ارتكـاب جـرم نقـش دارنـد،     
 ي(محمـد ال افـزايش اسـت   شـناختي مجـرمين در حـ   و توجه بـه مسـائل روان  پردازد  مي

  ).1384  فرود،
زندان مختلف  7شده از  نفر زنداني انتخاب 1201% از 87/5 يا در مطالعهبه عنوان نمونه 

بابـازاده،   ي،استان كشور مشكوك به اخـتالل روانــي تشـخيص داده شـدند (بـوالهر     5در 
) 1380و شجاع ( يبزرگ ). در مطالعة اشـكاني، ده1381و همكاران،  ييو رضا اصل زاده يتق

هاي مورد بررسي واجد اختالل رواني شناخته شدند. شريعت و همكـاران   % نمونه1/75نيز 
زنـداني مـورد بررسـي     351پزشـكي را در   خود، شيوع اخـتالالت روان  عة) در مطال1380(

شده اخـتالالت خلقـي و انطبـاقي بـا      ترين اخـتالل مشاهده % گزارش نمودند كه بيش46/9
در  ).1380نـژاد و همكـاران،    پـاكروان  يـان، نوروز ي،اسـد  يعت،% بود (شـر 12/6% و 13/7
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) نتايج نشان داد كه Abilleira & Rodicio-García ( )2018گارسيا (- مطالعه آبيليرا و روديسيو
تني، اضطراب، افسردگي، شناختي بيشتري نظير شكايات روانزنان زنداني داراي عالئم روان

  ار خودكشي بودند تا مردان.  پرخاشگري، استرس و افك
 شناختيروان هاييهدر نظر يرااخ يت،از عناصر اثرگذار بر شخص يكيبه عنوان  جنسيت

 ياليستي،سوس گراييزن يهقرار گرفته است. به عنوان نمونه در نظر يشتريجرم مورد توجه ب
هستند. چرا كه  يتحائز اهم يدر شناخت بزهكار يو طبقه اجتماع يتچون جنس يميمفاه

كه اصطالحا مردانه  يمهست  يميآنان در جرا يهمراه يززنان و ن ينرخ بزهكار يششاهد افزا
 يسـاختارها  ينيسـتي، فم هـاي عـالوه بـر آن طبـق ديـدگاه    ). Zager(، 2018زاگر (( اندبوده
گذارد. به يمجرمانه آنان اثر م ياشخاص من جمله رفتارها يبر تجارب و رفتارها يتيجنس

اقتصاد و جـرم   ينب يكيزنان؛ رابطه نزد ئمو جرا ديدگيفقر، بزه يهنوان مثال بر اساس نظرع
رخ  يتوسط زنان بر اسـاس تحـوالت اقتصـاد    يوجود دارد كه به موجب آن جرائم ارتكاب

). 1388 يزي،تبر ي(رستم باشديم يهآنان، قابل توج ياجتماع يگاهجا ييرداده در جوامع و تغ
زنان و مردان براي برخي از جرمهاي مشابه، يكسان نيست. براي مثال در همچنين مجازات 

مطالعه اي نشان داده شد كه براي روسپي گري، زنان با احتمـال بيشـتري مجـازات زنـدان     
Pfefferدريافت مي كردند تا مردان (ففر (

). از سوي ديگر مطالعه كولمن، آلموند و 2018،  ) 
) نشان داد كه زنـان بـا خشـونتهاي    Coleman, Almond & McManus ( )2018مك مانوس (

جدي داراي سابقه متفاوتي هستند تا زنان با جرايم غيرخشونت آميز كه اين امـر در حـوزه   
  پيشگيري از جرائم و شناسايي مجرمين در معرض خطر مي تواند بسيار اثرگذار باشد.

به سمت مجرم شـدن   يرچهار مس )2018مقصودي، اناركي و بوستاني ( يفيدر مطالعه ك
از زنـان و   يـت عـدم حما  ياد،اعت ي،كه عبارت بودند از؛ بستر خانوادگ يدزنان مشخص گرد

در جامعه ايران، به دليـل فرهنـگ مردسـاالرانه، حساسـيت بيشـتري       دشوار. يطفرار از شرا
نسبت به رفتار زنان و دختران وجود دارد و چنانچه دچار اشتباه شوند، مجازاتهاي سـنگيني  

راي آنها درنظر گرفته مي شود. همچنين در بخشهاي سنتي جامعه، زنان بـه دليـل نداشـتن    ب
حق انتخاب در برخي زمينه ها، گاها به مسيرهاي خطا كشيده مي شـوند. عـالوه بـر آن از    

  خشونت عليه زنان نيز نمي توان چشم پوشي كرد. 
ميزان سن درنظر گرفتـه   عالوه بر اين، در حوزه قانون گذاري نيز، رشد عقلي عالوه بر

شده است تا از صدور مجازاتهاي سنگيني چون قصاص براي دختران كاسته شود. بر اساس 
سال شـبهه اي ايجـاد شـود،     18قانون اساسي، چنانچه در رشد عقلي دختران زير  90ماده 
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حدود و قصاص براي آنها اجرا نخواهد شد و دادگاه براي تشخيص رشد عقلي مي تواند از 
پزشكي قانوني يا هر شيوه مشورتي ديگري كه مجاز بداد استفاده كند. همچنين مواردي  نظر

) گامي مثبت به نفع به زن گردد يبباعث آس ي،رابطه جنس ينكه ح يمردنظير ديه افضاء (
  ).  1393ي، كاربخش راورو  يمرغزار يمشهدزنان در حوزه قانون مي باشد (

مختلف نشان دهنـده   يجرم در كشورها يزانسازمان ملل درمورد م هاييچه بررس اگر
در  سـاز ينـه زم يرهـاي وجـود شـناخت متغ   يـن ) با ا1998ارتكاب كمتر زنان است (مقدم، 

مثال  يآن باشد. برا يشو كنترل نرخ رو به افزا يشگيريپ يراهگشا توانديزنان م يبزهكار
و  يانحـراف زنـان دارد تـا مـردان (اوزبـا     بـر   يشتريب گسيخته تاثيرازهم يروابط خانوادگ

ــان ــداري Özbay & Özcan( ،2007)( اوزج ــررا و Bhandari ( ،2018؛ هان ــه ه ). در مطالع
Herrera & Stuewigيويگ (است

با نـرخ   يخانوادگ هايينشان داد كه آشفتگ يج) نتا2017( ) 
 ينب يد رابطه معناداردر دختران همراه بود كه به نوبه خو يدر تجربه عالئم افسردگ يباالتر

اعمـال   يگر،د ايمتعاقب آن وجود داشت. در مطالعه زهكاريو ب يدوران نوجوان يافسردگ
هـاي  و ضرب و شتم ياجتماع هايينرخ پرخاشگر يشبا افزا ينوالد ياز سو يشتركنترل ب

Tisakيساك (دختران همراه بود (ت ياندر م پيش پا افتاده
كه  به نحوي). 2017و همكاران،  ) 

اضطرابهاي دوران كودكي چنانچه بدون درمان باقي بماننـد مـي تواننـد پـيش بينـي كننـده       
  ). 2018 ،و  همكاران)  Swan( سواننقايص عملكردي در دوران نوجواني باشند (

خود  د،هستن يضداجتماع يرفتارها يكه دارا يكه دختران دهديمطالعات نشان م ينهمچن
بـه طـور كلـي،    ).  1388 يـزي، تبر رستمي( اندبوده يجنس يا يجسم هايسوء استفاده يقربان

نقـش مـؤثري در    يزا و فشارهاي روان استرس يطفرد در سازگاري با شرا يناتوان ياتوانمندي 
عـدم   ي يـا ها دارند. به عنوان مثـال، اضـطراب، افسـردگ    اصالح آن هاي يوهكاري و ش بروز بزه

 يجـه شـود و در نت  يمواد مخدر م يامصرف الكل  تحمل فشار و استرس در افراد منجر به سوء
كـه در آن   آورنـد  يوجود م را به يطيقانون را به همراه دارد؛  به طوري كه شرا باآنان  يريدرگ

Klag & Bradleyي (احتمال خشونت و دزدي وجود خواهد داشت (كالگ و بارتل
 (،  2004.(  

رواني كه مـي توانـد تفكـر را     به عنوان يكي از مؤلفه هاييجان نقص در ه از سوي ديگر
Golman( مقهور سازد و موقعيت حرفه اي و اجتماعي افراد را مختل كند (گلمـن 

 (  ،1387( ،
ـ  يستيدر بهز ينقش قابل توجه تـرين   ) يكـي از مهـم  2010» (هـافمن «.  بـه بـاور   رددا يروان

هـا متناسـب بـا الزامـات      آن يهـا  هيجـان  زگاريهـا، توانـايي تنظـيم و سـا     هاي انسان قابليت
خودتنظيمي هيجاني نـوعي نقـش    يبرا يزن» اكمن«و » ديويدسون« هاي خاص است.  موقعيت
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 يلتما يعني»   Emotional self-regulationيجاني ه يميخودتنظ«سازگارانة تكاملي قائل هستند. 
بـه   يدنرسـ  يبـرا  ها يارها و انطباق آن با مع ها و رفتار كنترل تكانه ي،درون يها به كنترل حالت

چگـونگي ابـراز    يـز شامل فرآيندهايي است كه از آن طريق مردم هيجانات خود و نكه هدف 
Hofmann & Kahdan( دهند (هافمن و كادان ها را تحت تأثير قرار مي آن

 (  ،2010 .(  
افراد در مقابل عوامل فشارزا باشـد و   يدر سازگار يمهم يعامل تواند يم يجانيه يمتنظ

اوربـاخ،  ؛ 1394و همكاران، فراحي يرياناز ارتكاب به جرم مؤثر واقع شود (مش گيري يشپ در
 يهـا  روش يريكـارگ  در بـه  هايي ي).  دشوارAuerbach, Abela & Ho (  ،2007( آبال و هو

 يوجود دارد و در هنگـام خُلـق منفـ    يمنف يجاناته يرشسازگارانه مانند پذ يجانيه يمتنظ
. دهند يپاسخ م يجانه سركوبمثل  مؤثر يرغ يجانيه يمتنظ يها با روش )،يشده  (نگران القا

ماننـد   ي،گونـاگون ذهنـ   هاي ينددر فرآ ها يجانه يناشدن بر نقش انكار ياريبس يها پژوهش
ذكر است كـه   يانالوصف، شا اند. مع و پردازش اطالعات صحه گذاشته گيري يمتصم يندفرآ

متصـور   ها آن يبرا يزن يگريبشر، بعد د يدر زندگ ها يجانبا وجود نقش مثبت و سازندة ه
 يزمـان  يجـان ه يـك افراد است. در واقـع،   يدر زندگ ها يجاناست كه همان جنبة مخرب ه

نامناسب رخ دهـد؛   يابراز شود؛ در بافت يكه به سبك نادرست شود يم زا يبساز و آس مشكل
 & Werner( فرد اثر گذارد (ورنر و گروس يبر زندگ ياديمدت ز يباشد و برا يدشد ياربس

Gross  ( ،2010   
آن، افـراد   يكـه طـ   كند ياشاره م يجانيه يمتنظ يندبه فرآ ها يجانه گانة كاركرد دو ينا
و  يزنبـرگ آ. «كنند يم يلو تعد يمگوناگون تنظ هاي يتخود را با توجه به موقع هاي يجانه

Eisenberg & Morrisيس (مور
آغاز،  ينددارندة فرآ را در بر يجانيه يبخش  ) نظم2002( » ) 

 يجـان و ه ياحساسـ  هـاي  حالـت طول مدت  يادادن شدت  ييركردن و تغ يمتنظ ي،دار نگه
كـه غالبـاً در    كننـد  يم يفتعر يزيولوژيكيف يندهايو فرآ يجانمرتبط با ه يزشانگ ي،درون

 يجانـات، ه يمدر تنظـ  يتواننـا  كـه  يـن به اهداف فرد است. بـا توجـه بـه ا    يدنخدمت رس
و  يصـي تشخ يبـر راهنمـا   يبا مرور ينچن است و هم ياختالالت خلق يربناييز يسممكان
% 100محـور اول و   يهـا  % اخـتالل 52گرفـت كـه    يجهنت توان يم ياختالالت روان يآمار

 ي،و سـاالر  ينياسـت (حسـ   يجـاني ه يمدر تنظ يصنقا يرندةگ اختالالت محور دوم، در بر
 يـن است و ا يزن زندان يناز مشكالت مجرم ها يكي يجانه يمدر تنظ يدشوار ) لذا1393

شـود   يافـراد مـ   يـن ا يجـاني و ه يحـاالت عـاطف   يريتمسأله منجر بـه شكسـت در مـد   
  .)2009، و همكاران ) Garnefskiي (گارنفسك(
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بررسي وضعيت سالمت رواني در زندانيان و اراية خدمات در زمينة بهداشت رواني بـه  
پزشكي و بهداشتي  نظران علم حقوق، روان هاي صاحب گروه در معرض خطر از دغدغهاين 

و مشـكالت مربـوط بـه مجرمـان و زنـدانيان       يلو هنـوز مسـا   باشد يكشورهاي مختلف م
هـاي   برانگيزتـرين زمينـه   يكي از چـالش  پزشكي ندر ارتباط با مشكالت روا الخصوص يعل

). مطالعـات معـدودي در زمينـة بررسـي     1387 سـقز،  يفيباشد (آراسته و شـر  مي يقاتيتحق
چنــين بررســي اخــتالالت شخصــيتي در زنــدانيان انجـــام  پزشــكي و هــم اخــتالالت روان

  .است  شده
  

  يقهدف تحق. 2
با توجه به اهميت علم حقوق در مناسبات اجتماعي استفاده از دانـش روانشناسـي در ايـن    

هـاي كيفـري و اهميـت    ترسيم سياستزمينه در سطح نظري و عملي شامل تدوين قوانين، 
ي استفاده از متخصصان روانشناسي در فرايندهاي قضايي شامل كشف و تحقيق تـا مرحلـه  

 يها پاسخ يرش(عدم پذيجاني ه يميتنظبد موضوع كه يناصدور حكم و با در نظر گرفتن 
 يدر كنترل تكانـه، فقـدان آگـاه    يزدن به رفتار هدفمند، دشوار در دست يدشوار يجاني،ه
و  )يجـاني ه يتو فقـدان شـفاف   يجـاني ه يمتنظـ  يمحدود بـه راهبردهـا   يدسترس يجاني،ه

مجرمان  يروان شناسي يبدر آس ياسترس، اضطراب و افسردگ يرنظ شناختيت روانالمشك
بينـي  به صورت جزئي تعيـين سـهم پـيش    حاضر يقلذا هدف از تحق ي اثرگذار استزندان

و هـدف كلـي آن تاكيـد بـر      است متغيرهاي مذكور در تفكيك زنان مجرم از سالمكنندگي 
اهميت استفاده از مباحث دانش روانشناسي در مسائل حقوقي ضـرورت نگـاهي جـامع در    
بحث سياست كيفري، تدوين قوانين، اتخـاذ رويكردهـاي تربيتـي و روانشـناختي در مـتن      

و متخصصان حوزه روانشناسي و علوم مـرتبط  تر از صاحب نظران قوانين، استفاده كاربردي
جامعه شناسي و جرم شناسي ...) از اهميت اين تحقيق به  در فرايندهاي قضايي (مددكاري،

  آيد. شمار مي
  

  و نمونه يجامعة آمار يق،تحق . روش3
ها توصـيفي و از نـوع    آوري داده تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر روش جمع

آوري شدة كمي است. جامعة آمـاري ايـن تحقيـق     هاي جمع مبناي نوع دادههمبستگي و بر 
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نفـر بـه    50بودند كه از بـين آنـان    1394كلية مجرمين زن زنداني در شهر اصفهان در سال 
هـاي  مالك. هاي ورود و خروج انتخاب شدند دردسترس(هدفمند) مبتني بر مالكصورت 

 هاي خـروج:  مالكمونث بودن، افراد مجرم زنداني، با سابقة حداقل يك بار زنداني؛ ورود:
هـاي جسـماني مـزمن ماننـد ديابـت يـا        افرادي كه داراي اختالالت باليني شديد و بيماري

بعـد از تكميـل مقيـاس دشـواري در      هاي رواني مزمن بودند هاي جسماني و بيماري نقص
 قياس ) و م2004» (گراتز«تنظيم هيجان  DASS_42ها  از گروه نمونه خارج شدند. تمامي داده

 افزارتوسط نرم SPSS    .تحليل و با استفاده از روش تحليل تشخيصمورد برسـي قـرار گرفـت
  بخش بود: 3ابزار پژوهش شامل 

: اين بخش شامل سن، جنسـيت، وضـعيت تأهـل، ميـزان     الف) اطالعات دموگرافيك
  باشد.تحصيالت و جرم مي

توسـط   1995اين مقياس در سال  :DASSفسردگي، اضطراب و استرس ب) مقياس ا
تهيه شده است. فرم اصـلي آن كـه در ايـن تحقيـق مـورد      » Lovibondالويبوند و الويبوند «

عبـارت اسـت.    14مقيـاس داراي   ماده بوده كه هـر زيـر   42استفاده قرار گرفته است داراي 
شـده   ي و رواني است. مطالعـات انجـام  هاي فيزيك منظور از استرس در اين مقياس، استرس

/ و براي 79/ براي اضطراب 81مقياس هاي استرس  دهد اعتبار بازآزمايي براي زير  نشان مي
). در پژوهشـي  1386؛ به نقـل از افضـلي،   1995/ است (الويبوند و الويبوند، 71افسردگي 

ون در نمونـة  سنجي آزمـ  ) خصائص روان1386علي و ميرزماني ( توسط افضلي دالور، برج
آموزان شهر كرمانشاه اجـرا و نتـايج نشـان داد كـه همبسـتگي مقيـاس        نفري از دانش 400

/، همبستگي مقياس اضـطراب نيـز   Beck «849بك «افسردگي اين آزمون با تست افسردگي 
آمـوزان   / و همبستگي مقياس استرس و سياهة استرس دانشZong( «831زونگ («با آزمون 

دهنـدة كفايـت    / بود كـه نشـان  88براي پژوهش حاضر  KMO. مقدار/ محاسبه شد757نيز 
زمون قابليـت اعتمـاد يـا    نمونة حاضر براي انجام تحليل عاملي است. آلفاي كرونباخ (اين آ

اي  اي كه به صورت طيف ليكرت طراحي شـده و جوابهـاي آن چنـد گزينـه     پاياييپرسشنامه
به دست آمـده در ايـن پـژوهش     .)1391(بريس، كمپ و سنلگار،  رود باشند، به كار مي مي

  باشد. مي 77/0نامه  براي اين پرسش
: )Gratz & Roemer«( )DERSگرتزوروئمـر ( «نامة دشواري تنظيم هيجـان  ج) پرسش

دهي بود كه  آيتمي خودگزارش 41مقياس اولية دشواري در تنظيم هيجان يك ابزار سنجش 
هاي اين مقياس  تنظيم هيجاني از لحاظ باليني تدوين شد. شاخصبراي ارزيابي دشواري در 

بر اساس گفتگوهاي متعدد با همكاران آشنا با متون تنظيم هيجان تدوين و انتخـاب شـدند   
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 Negative Moodيافتة تنظـيم هيجـاني منفـي (    ). مقياس انتظار تعميم2004(گرتز و روئمر، 

Regulation expectancy questionnaire(NMR)( ) ساتانزارو و ميرنز)Catanzaro & Mearns ( 
) به عنوان الگويي در تدوين اين مقياس به كار گرفته 2004، به نقل از گرتز و روئمر، 1990

شده است. به منظور ارزيابي دشواري در تنظيم هيجانات ظرف دوران آشفتگي (هنگامي كه 
نامة دشـواري   از عبارات پرسشراهبردهاي تنظيم هيجاني الزم و ضروري هستند)، بسياري 

هنگـامي  «يافتة تنظيم هيجاني منفي بـا   مشابه مقياس انتظار تعميم»گرتزوروئمر«تنظيم هيجان
در ايـن طيـف تـالش    ليكرت («ها در طيف  شوند. گسترة جواب آغاز مي» من آشفته هستم

زمـان طراحـي شـود و     هاي گـرايش مخـالف هـم    هاي گرايش موافق و گويه شود گويه مي
هاي مثبت و منفـي تقريبـا يكسـان     هاي ابهام حذف شوند و نيز بهتر است تعداد گويه ويهگ

گيرد. يك به معنـاي تقريبـاً هرگـز     قرار مي 5تا  1»  .)1391(بريس، كمپ و سنلگار،  باشد
درصد)، سه به معناي نيمـي از مواقـع    35تا  11درصد)، دو به معناي گاهي اوقات ( 0- 10(
درصد) و پـنج بـه معنـاي تقريبـاً      90تا  66هار به معناي اكثر اوقات (درصد)، چ 65تا  36(

درصد) هستند. يك شاخص به خاطر همبستگي پايين آن با كل مقياس  100تا  91هميشه (
آيتم به خاطر بار عاملي پايين يا دوگانة روي دو عامل حذف شدند. به ايـن ترتيـب، از    4و 

نامه ايـن صـورت    اين پرسشباقي ماندند.  شاخص 36شاخص ابتدايي مقياس،  41مجموع 
، دو به معناي گـاهي اوقـات    درصد) 0- 10يك به معناي تقريباً هرگز (: شود گذاري مي نمره

چهار به معناي اكثر اوقات ،  درصد) 65تا  36سه به معناي نيمي از مواقع (،  درصد) 35- 11(
هـاي   اين مقياس جنبه. درصد) 100تا  91درصد) و پنج به معناي تقريباً هميشه ( 90تا  66(

تـر در   سنجند. نمرات باالتر به معناي دشواري بيش مختلف اختالف در تنظيم هيجاني را مي
باشند. مقياس داراي يـك نمـره كلـي از جمـع نمـرات كليـة سـؤاالت و         تنظيم هيجاني مي

م پذيرش عامل عد 6باشد. تحليل عاملي وجود  ها مي مقياس ، نمرة مربوط به زير6چنين  هم
هاي هيجاني، دشواري در انجام رفتار هدفمند، دشواري در كنترل تكانه، فقدان آگاهي  پاسخ

هيجاني، دسترسي محدود به راهبردهاي تنظيم هيجاني، عدم وضوح هيجـاني را نشـان داد.   
برخـوردار اسـت    93/0نتايج حاكي از اين است كه اين مقياس از همساني دروني بـااليي،  

نامــة دشــواري تنظــيم    مقيــاس پرســش  ). هــر شــش زيــر  2004ر، (گرتــز و روئمــ 
نامة دشواري تنظيم  چنين پرسش دارند. هم 80/0، آلفاي كرونباخ باالي »گرتزوروئمر«هيجان
يافتـة تنظـيم هيجـاني     داراي همبستگي معناداري با مقياس انتظار تعميم»گرتزوروئمر«هيجان

دارد ) Acceptance and Action Questionnaire(AAQ)نامـة پـذيرش و عمـل (    منفيو پرسـش 
  ).2004(گرتز و روئمر، 
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  . نتايج4
  گزارش شده است.  1هاي دموگرافيك دو گروه مجرم و سالم در جدول ويژگي

  هاي دموگرافيك گروه نمونه . ويژگي1جدول 
  تحصالت  ميانگين سن  وضعيت تاهل  تعداد  گروه
  ارشد  ليسانس  دبيرستان  راهنمايي ابتدايي  متاهل مجرد   
  1  10  22  4 2 91/28±2/6 22 8 40  سالم
  2  6  20  8 9 45/29±05/6 18 13 50  مجرم

  
 يـل %) بـه دل 12نفـر (  6  يي،ربا سرقت و آدم يل%) به دل22نفر ( 11در ميان زنان مجرم، 

 يـل %) بـه دل 2نفر ( 1فحشا و  يل%) به دل14( 7%) به علت قاچاق مواد مخدر، 38( 19قتل، 
  .بودند  شده يرضرب و شتم دستگ

ميانگين و انحراف استاندارد متغيرها به تفكيك دو گروه سالم و مجرم در جدول شماره 
  ارائه شده است. 2

  . ميانگين و انحراف استاندارد دو گروه2جدول 

 ميانگين و انحراف استاندارد  متغير
  مجرم سالم

 4/35±3/8  3/30±8/9 افسرگي
 3/34±3/7  5/27±8/8 اضطراب
 7/36±6/7  9/34±8/8 استرس

 6/16±3/5  9/14±9/5 يجانيهيپاسخ هايرشعدم پذ
 15±5/4  1/15±5/4 در انجام رفتار هدفمنديدشوار

 8/16±7/4  5/15±9/4 دشواري در كنترل تكانه
 2/15±3/4  8/15±1/4 يجانيهيفقدان آگاه

 8/22±3/5  1/20±6/5 يجانيهيمتنظيمحدود به راهبردهايدسترس
 6/11±7/3  6/11±5/4 يجانيهعدم وضوح

  01/98±83/17  2/93±1/22 يجاني (نمره كل)هيمتنظيدشوار
  50 40 تعداد
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مشخص است افراد متعلـق بـه گـروه مجـرم داراي سـطوح       2همانگونه كه در جدول 
باالتري از افسردگي، اضطراب و استرس هستند. تحليل تشخيص بـا گـروه زنـان سـالم و     

وابسته و افسردگي، اضطراب، استرس و دشواري تنظـيم هيجـاني بـه    مجرم به عنوان متغير 
نفـر در تحليـل وارد شـدند. تحليـل      90بين انجام گرديد. در مجموع عنوان متغيرهاي پيش

)، P<.008طرفه آشكار كرد كه زنان سالم و مجرم بر روي متغيرهاي افسردگي (واريانس يك
» يجـاني ه يمتنظـ  يد بـه راهبردهـا  محـدو  يدسترسـ «) و خرده مقيـاس  P<.001اضطراب (

)P<.023طور معناداري با يكديگر متفاوت بودند (جدول ) به .(  

  . نتايج معناداري تابع تشخيص3جدول 
  معناداري  درجه آزادي خي دو المبداي ويلكز آزمون تابع

1 73/0 3/26 9  002/0  
 

گرديـد و  گزارش شده است، يك تابع تـك عـاملي محاسـبه     3همانگونه كه در جدول 
بود كه نشان دهنده درصد واريانس تبيين شده در متغير  52/0همبستگي متعارف آن برابر با 

شود. مقدار ايـن  اي قوي محسوب مياست رابطه 5/0%) و چون باالتر از 52وابسته است (
 >X2=26.3, df= 9, Pطور معناداري با يكديگر متفاوت بـود ( تابع براي زنان سالم و مجرم به

كنـد كـه اضـطراب و    بين و تابع تشخيص پيشنهاد مي). همبستگي بين متغيرهاي پيش002.
يجـاني بهتـرين   ه يمتنظـ  يمحدود به راهبردهـا  يدسترسافسردگي و در انتها خرده مقياس 

بيني كننده مجرم بودن هستند. هر دو داراي همبستگي مثبت با تابع تشخيص هستند به پيش
افرادي كه داراي سطوح باالتري از اضـطراب و افسـردگي   اين معنا كه احتمال مجرم شدن 

آميـزي  طـور موفقيـت  % از موارد به1/71باشند، بيشتر است. در كل، تابع تشخيص براي مي
اند درصد از مجرمين كه مجرم تشخيص داده شده 72بيني انجام داده به نحوي كه براي پيش

انـد (شـاخص   يص گرفتـه درصـد از زنـان سـالم كـه سـالم تشـخ       70(شاخص ويژگي) و 
  بيني كرده است.حساسيت)، به درستي پيش

  
  گيري نتيجه. 5

هـاي  چنين يكي از زيرمقيـاس  نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه، اضطراب و افسردگي و هم
دشواري تنظيم هيجاني (دسترسي محدود به راهبردهاي تنظيم هيجاني) توانستند گروه سالم 

مبنـي بـر وجـود    ) 2017(  يويگهـررا و اسـت  نتايج با بررسـي  را از مجرم متمايز كنند. اين 
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 و نيـز رابطـه مثبـت   در دختـران   يباالتر در تجربه عالئـم افسـردگ  ي خانوادگ هاييآشفتگ
در واقـع از آنجـايي كـه     .ي، در يـك راسـتا قـرار دارد   و بزهكار يدوران نوجوان يافسردگ

ات همراه است، احتمال انجام افسردگي با درجاتي از نقص در خودتنظيمي در حوزه هيجان
هـاي  رفتارهاي ضداجتماعي و خرابكارانه بيشتر است چـرا كـه ايـن اشـخاص از مهـارت     

بازدارنده الزم در عدم ارتكاب به رفتارهاي مجرمانه برخوردار نيستند (مويـدا و همكـاران،   
تـوان بـه هـم جهـت بـودن      ). در زمينه سهم اضطراب در حركت به سوي جرم مـي 2017

) اشاره نمود. به عبارتي ضعف در ايجـاد  2018جاري با مطالعه سوان و همكاران ( پژوهش
شود شخص حاالت هيجاني منفي نظير اضطراب و خشـم  هاي رفتاري سبب ميمحدوديت

را بيشتر تجربه كند كه اين امر به نوبه خود از خصـايص ويژگـي شخصـيتي ضـداجتماعي     
ن عامل متمايز كننده دو گروه مجرم و سـالم  ). اضطراب به عنوان قويتري2012است (برت، 

بينـي  تواند پـيش اي است كه در صورت عدم درمان ميدر پژوهش جاري عامل خطر بالقوه
كننده پيامدهاي قانوني در زندگي فرد باشد به ويژه كه ميزان اختالالت اضـطرابي در ميـان   

  زنان بيشتر از مردان است. 
باشد؛ آنان گزارش  ) همسو مي2007ورباخ، آبال و هو  (هاي ا اين نتايج با بخشي از يافته

دهند بيش از ديگـران   كردند كه افرادي كه سطوح بااليي از نقايص تنظيم هيجان را بروز مي
شود، درگيـر   احتمال دارد در رفتارهاي پرخطري كه متعاقباً به افسردگي يا استرس منجر مي

بردهـاي تنظـيم هيجـاني ضـعيف را فـرا      شوند. طبق نظر اين پژوهشگران، افـرادي كـه راه  
اند ممكن است بيش از ديگران مستعد استفاده از رفتارهاي پرخطر به عنـوان ابـزاري    گرفته

ها نشـان  ). برخي پژوهش1389براي تسكين هيجان منفي باشند (عزيزي، ميرزايي، شمس، 
قـي و اضـطرابي   اند كه راهبردهاي ناكارآمد در تنظيم هيجان معمـوال بـا اخـتالالت خل   داده

؛ آيورباخ و 2010كنند (آلدائو و همكارن، همراهند و در فرايند تنظيم هيجان خلل ايجاد مي
و همكـاران  » گارنفسـكي «هاي  نتايج تحقيق حاضر با يافته).  با اين وجود، 2007همكاران، 

باشد چرا كه سازه دشواري در تنظيم هيجان بـه طـور كـل در ايجـاد      ) غيرهمسو مي2009(
آوري داده توان به مشكالت ضمن جمعايز بين دو گروه موفق نبود. در تبيين اين يافته ميتم

هـاي خودگزارشـي بلنـد    اشاره كرد براي مثال زندانيان از دقت الزم براي پركـردن مقيـاس  
شناختي را به همراه دارد. عـالوه بـر   برخوردار نيستند كه لزوم استفاده از ساير تكاليف روان

تري تحت عنوان هوش هيجـاني تعلـق   شناختي بزرگمي هيجان به سازه روانآن خودتنظي
دارد كه در اين پژوهش مورد سنجش واقع نشده است، به عبارت ديگـر شـايد بـه سـنجه     
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گيري اين مهارت تعديل كننده هيجانـات در ايـن جمعيـت خـاص     تري براي اندازهمناسب
  وجود دارد.

سبت به هيجانات منفي ناشي از عوامل فشارزاي زماني كه فرد توانايي پذيرش واكنش ن
زندگي، كنترل رفتار خود به هنگام مواجهه با هيجانات منفي، تمركـز بـر امـور زنـدگي بـه      
هنگام تجربة اين هيجانات را نداشته و اين باور را داشته باشد كه بر هيجانات خود نظـارت  

هـاي متعاقـب آن    باورها و سوگيريها نيست، در نتيجه اين  نداشته است و قادر به تنظيم آن
هـا بـه خطرزايـي،     تعبيري آن مانند حساسيت بيش از حد به عوامل فشارزاي زندگي و بيش

تري را متحمل خواهد شد. در پژوهش جاري استرس نقشي در ايجـاد   متقابالً استرس بيش
د و تمايز بين دو گروه مجرم و سالم نداشت كه اين يافتـه در مغـايرت بـا پـژوهش هـووار     

) قرار دارد. توضيح ممكن براي نتيجه فوق اين است كه تعيين نوع استرس 2012همكاران (
ادراك شده توسط افراد حائز اهميت است و در بررسي ما اين ارزيابي به شكل اختصاصـي  

توانـد گزينـه   هاي مقابله با اسـترس مـي  صورت نگرفته است. همچنين لزوم توجه به شيوه
عه در اين جمعيت خاص باشد تا خود استرس به تنهايي زيـرا شـيوه   تري براي مطالمناسب

گذارد. به هر روي مقابله با استرس است كه تا بخش زيادي بر ادراك فرد از استرس اثر مي
هاي گوناگوني از جمعيت زنـان مجـرم، در رسـيدن بـه     توصيه به تكرار مطالعه در زيرگروه

  باشد. هاي نويسندگان تحقيق جاري ميغدغهاي قابل اعتماد و قابل تعميم از دنتيجه
به طور خالصه، نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه دشـواري در خـود تنظيميراهبردهـاي    

بيني كننده عضويت در گروه مجرمين اسـت.  مقابله با هيجانات، افسردگي و اضطراب پيش
طح عملي با قبـول  توان به دو دستة پيامد عملي و نظري اشاره كرد.  در س بر اين اساس، مي

اين مسئله كه جرم پديده اي صرفاً روانشناختي است نميتوان گفـت كـه تمـام مجرمـان از     
سطوح پايين از تنظيم هيجانات برخوردارند، اما در تبيين نتايج به دست آمده ميتوان به ايـن  
 مسئله اشاره كرد كه در مفهوم سازي راهبرد هاي تنظيم هيجاني توانمنديهايي مطـرح شـده  
اند كه ميتوانند بر كيفيت روابط اجتماعي تأثير گذاشته و فـرد را در بـه تعويـق انـداختن و     
كنترل تكانه ها و اميال و خواسته ها ياري كنند. افراد داراي سطوح پايين چنين راهبردهايي 
به احتمال بيشتري در معرض ناسازگاري اجتماعي قرار داشته و ممكن است، در راه ارضاي 

اي خود به ميزان بيشتري دچار مشكل شوند. نتـايج بـه دسـت آمـده عـالوه بـر       خواسته ه
مشخص ساختن اين مسئله كه در تبيين ارتكاب جرم بايد راهبردهاي تنظيم هيجان افراد را 
نيز به عنوان عاملي تأثيرگذار درنظر داشت، اهميت آموزش اين راهبردها را درخانواده هـا،  
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ت به منظور پيشـگيري از وقـوع جـرم مطـرح مـي سـازد.       مراكز آموزشي و اصالح و تربي
تواند راهبردهاي مناسب و كارآمد را به  هاي هيجاني مي بنابراين تهية برنامة آموزشي مهارت

اي موجود در زمينـة   هاي مداخله تواند به چهارچوب برنامه فرد آموزش دهد. اين برنامه مي
اني تزريـق شـود و بـر كارآمـدي آن     هاي مبتني بر پردازش شناختي اطالعـات هيجـ   درمان

بيافزايد. در سطح نظري نيز يافته هاي پژوهش حاضر به ايجاد فرضـيه هـا و ديـدگاه هـاي     
نوين در مطالعات پيشگيري از جرم منتج مي گـردد كـه بـراي روانشناسـان جنـايي، جـرم       

يـين  شناسان و حقوقدانان حائز اهميت است. هرچند در برخي قوانين جديد مانند قـانون آ 
و برخي مواد برخي قوانين ديگر در نظام قضايي  1392دادرسي كيفري جديد مصوب سال 

ايران به مباحث روانشناختي مانند تشكيل پرونده شخصيت مجرمان يا حضور و اسـتفاده از  
متخصصان اين حوزه اشاره شده است اما به نظر مي رسيد اين اسـتفاده و كـاربرد بايـد در    

ش هاي بيشتري از فرايند هاي دادرسي (از آغاز تا انتها )و باحضور سطحي وسيعتر و در بخ
شناسي و علوم مرتبط باشـد.عالوه بـر   و نقش پررنگ تر ومستقل تر متخصصان حوزه روان

اين با توجه به اهميت اين بحث تربيت متخصصات زبده آگاه به مسـائل ميـان رشـته اي و    
و روانشناسـي جنـايي بـيش از پـيش      تدوين و توسعه علـومي ماننـد روانشناسـي قضـايي    

  ضروريست.
گيري هدفمند و از ميان زندانيان شهرستان اصفهان   مجرمان در اين مطالعه به روش نمونه

هـا، تفسـيرها و    هـايي را در زمينـة تعمـيم يافتـه     تواند محدوديت انتخاب شده بودند كه مي
توجه شناختي متغيرهاي مورد بررسي مطرح كند كه بايد درنظرگرفته شوند.  تلاسنادهاي ع
مدت دشواري تنظيم هيجاني در ايجاد و تشديد اسـترس در ارائـة    مدت و دراز به آثار كوتاه

در نتيجه، متخصصان جهت اقدامات  طرح درماني مناسب از اهميت بسيار برخوردار است.
گران جهت درمان استرس مجرمين زنداني بايد  و درمان گيرانه در راستاي ارتكاب جرم پيش

  هاي تنظيم هيجاني را نيز مورد توجه قرار دهند.  نارسايي
  
  نامه كتاب

). ميزان شيوع اختالالت روانپزشكي در زندانيان زندان مركز سنندج. 1387آراسته، م؛ شريفي سقز، ب (
  311- 316، ص 4، شماره 10علمي پژوهشي اصول بهداشتي.دوره 

بر اساس يك نمونـه   DASS-24). روانسنجي آزمون 1386افضلي، ا؛ دالور، ع؛ برجعلي، ا؛ ميرزماني، م (
  .2. ص 81، شماره 5دوره . علوم تحقيقات رفتاري.از دانش آموزان دبيرستاني كرمانشاه
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  .13- 49، ص1اعتيادپژوهي، دوره هاي ايران.  بررسي سوء مصرف مواد در زندان
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). مقايسـه طرحـواره هـاي ناسـازگار اوليـه در      1392قادي پاشا، م؛ سرداري پور، م و خـوش رو، س ( 
، 19مجله علمي پزشـكي قـانوني، دوره   ير مجرمان. مجرمين مرد مبتال به اختالالت شخصيت با سا

  .283- 292، ص3و2شماره 
، تهـران: انتشـارات دانشـكده حقـوق و علـوم      1حقوق جزايى عمومى ايران، ج ). 1383گلدوزيان،اي (

  .سياسى دانشگاه تهران
  ). هوش عاطفي. ترجمه: بلوچ، ح.ر. تهران: انتشارات نگين.1387گلمن، د (

  . روانشناسي جنايي. تهران: انتشارات راه تربيت.)1384محمدىفرود،م (
 يندومـ  ي،اسـالم  يـد زنان و قـانون مجـازات جد   ).1393ي، ع. (كاربخش راور , ز ويمرغزار يمشهد

(كتـاب قصـاص)، مراغـه،     1392مصوب  يقانون مجازات اسالم يشناس يبآس يمنطقه ا يشهما
  .واحد مراغه يدانشگاه آزاد اسالم
آبادي، م؛ مشيريان فراحي، م؛ نجمي، م؛ غفاريان،  آباد، ع؛ اصغري ابراهيم نايي چمنمشيريان فراحي، م؛ غ

). پيش بيني دشواري تنظيم هيجان باتوجه به هوش معنوي در مجـرمين  1394ح؛ محمددوست، م (
  39- 48، ص1شماره  ،3دين و سالمت، دوره زندان مشهد. 

، 50، مجلـه تحقيقـات حقـوقي   شناسـي.  جرم ). درآمدي بر رويكرد جنسيتي1388رستمي تبريزي، ل. (
317 -279.  



  1397سال نهم، شمارة سوم، پاييز  ،نامة زنان پژوهش   84

Abilleira, M. P., & Rodicio-García, M. L. (2018). Personality Characteristics Associated with 
Different Criminal Typologies in a Sample of Spanish Inmates. Journal of Police and 
Criminal Psychology, 1-9. 

Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across 
psychopathology: A meta-analytic review. Clinical psychology review, 30(2), 217-237. 

Auerbach, R. P., Abela, J. R., & Ho, M. H. R. (2007).Responding to symptoms of depression 
and anxiety: Emotion regulation, neuroticism, and engagement in risky 
behaviors. Behaviour Research and Therapy, 45(9), 2182-2191. 

Burt, S. A. (2012). How do we optimally conceptualize the heterogeneity within antisocial 
behavior? An argument for aggressive versus non-aggressive behavioral dimensions.Clinical 
Psychology Review, 32(4), 263-279. 

Coleman, R., Almond, L., & McManus, M. (2018). Do female offenders differ? Comparing the 
criminal histories of serious violent perpetrators with a control sample. Journal of 
investigative psychology and offender profiling, 15(1), 3-19. 

Eisenberg N, Morris AS .(2002). Children's emotion-related regulation. In P kali Ed, Advances 
in child development and behavior .Amsterdam: Academic press. 

Garnefski, N, Koopman, H, Kraaij, V, et al .(2009). Brief report: cognitive emotion regulation 
strategies and psychological adjustment in adolescence, No:32, Pp:449- 454. 

Gratz KL, Roemer L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and 
dysregulation: development, factor structure, and initial validation of the difficulties in 
emotion regulation scale. J Psychopathol Behav Assess . 26(1): 41-54. 

Bhandari, A. (2018). The Role of the Family in Crime Causation: A Comparative Study of 
‘Family of Orientation’and ‘Family of Procreation’(A Study of Women Prisoners in the 
Central Jails of Rajasthan). Journal of International Women's Studies, 19(3), 109-118. 

Herrera, V. M., & Stuewig, J. (2017). Gender Differences in Pathways to Delinquency: the 
Impact of Family Relationships and AdolescentDepression. Journal of Developmental and 
Life-Course Criminology, 3(2), 221-240. 

Hofmann S. G, Kahdan T. B. (2010) The Affective Style Questionnaire: Development And 
Psychometric Properties. Journal of Psychopathol Behavior Assessment.; 32: 255–263. 

Howard, A. L., Kimonis, E. R., Muñoz, L. C., & Frick, P. J. (2012). Violence Exposure 
Mediates the Relation Between Callous-Unemotional Traits and Offending Patterns in 
Adolescents. Journal of Abnormal Child Psychology, 40, 1237-1247.  

Garnefski N, Grol M, Kraaij V .(2009) & Hamming JF. Cognitive coping and goal adjustment 
in people with Peripheral Arterial Disease: Relationships with depressive symptoms. Patient 
Education and Counseling.; 76(1): 132-137. 

Klag S, Bradley G. (2004) The role of hardiness in stress and illness: An exploration of the 
effect of negative affectivity and gender. J Health Psychol; 9(2): 137-61. 

Maghsoudi, A., Anaraki, N. R., & Boostani, D. (2018). Patriarchy as a contextual and gendered 
pathway to crime: a qualitative study of Iranian women offenders. Quality & Quantity, 
52(1), 355-370. 



 85   ... شناختي بر ارتكاب جرم و ضرورت توجه به آن تأثير عوامل روان

Moghaddam, F. M. (1998), Social Psychology: Exploring Universals across Cultures, New 
York: W. H. Freeman and Company. 

Moyeda, I. X. G., Velasco, A. S., & Ojeda, F. J. R. (2017).Assessment of the Connection of 
Antisocial-Criminal Behavior, Corruption and Depression in College 
Students. Psychology, 7(3), 131-139. 

Özbay, Ö.,& Özcan, Y. Z. (2008). A test of Hirschi's social bonding theory: A comparison of 
male and female delinquency. International journal of offender therapy and comparative 
criminology, 52(2), 134-157. 

Pfeffer, R. (2018). Women and men receive different punishments for their involvement in the 
same crime: prostitution. USApp-American Politics and Policy Blog. 

Swan, A. J., Kendall, P. C., Olino, T., Ginsburg, G., Keeton, C., Compton, S., ...& Albano, 
A. M. (2018). Results from the Child/Adolescent Anxiety Multimodal Longitudinal 
Study (CAMELS): Functional outcomes. Journal of Consulting and Clinical 
Psychology, 86(9), 738. 

Tisak, J., Tisak, M. S., Baker, E. R., Amrhein, K. E., & Jensen, C. (2017). The association 
among parental bonding, depression, social aggression, and criminal assault: are there 
gender differences between male and female youth offenders?. Journal of interpersonal 
violence, 0886260517744192. 

Werner K, Gross JJ. (2010). Emotion regulation and Psychology: A transdiognostic approach to 
etiology and treatment. New York: The Guilford press. 

Zager, M. A. (2018). Gender and crime.In The generality of deviance (pp. 71-80).Routledge 


