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صورت تیی ف   ر  س رس از  یین نوجوانین  نفر بو  ک  ب  222

 خ ر بزهکژیر اسژ ین اصژف ین کژ   ر  راکژز اصژرب ه تربیژت        
خژدند    نگ دار   ژ  9313ژ9314سراسر اس ین اصف ین  ر سیل 

عی ل  بزرگ  5پرسشنی ۀ هی  آهر   ا ه ان صیب خدند. ابزار جمع
(   قیژژژیس پدیژژژد   9112کژژژر    خصیژژژیت کیسژژژ ی ه  ژژژ  
پرسشژژنی ۀ افسژژر گ  بژژ    ه  (9191هانمژژو گرای  کرنژژ    

تحلی  خژدند ه   SPSSافزار  هی بی اس فی ه از نرم ( بو .  ا ه9112 
(  ر نظر گرف   خد. ن ییج حیص  از P≤229/2 ار    سطح  عن 

رنجورخژوی     یم ب  گژیم نشژین  ا  کژ  رهان   تحلی  رگرسیون گ
ه بینژژ  هانمژژو گرای    خنیسژژ   ر پژژی،  برهنگرایژژ  ه هفیفژژ  

بینژ  افسژر گ  نقژ،     رنجورخوی  ه برهنگرایژ   ر پژی،   رهان
هژی  خصیژی   نوجوانژین بزهکژیر      گژ   بی اس فی ه از هیژو   ارند.
بینژ  ه از   توان هانمو گرای  ه افسژر گ  را  ر ایشژین پژی،      

  .کرآنین ب  این  وار  پیشگیر   اب ر 
هژژی   نوجوانژژین  خ ژژر بزهکژژیر  هیوگژژ    هاا ک یدیاادک   واژه

 خصیی    نشینگین هانمو گرای  ه افسر گ .
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Abstract  
The aim of this study was to predict the role of 

personality traits in predicting imposter and 

depression symptoms among delinquent high 

school girls. The sample consisted of 220 girls 

who were selected by available random sampling 

from among delinquent high school girls in 

Isfahan Juvenile Detention Centers in 2014-15. 
The data collection tools were Costa and McCrea 

Big Five-Factor Personality Inventory (1992), 

Clans Imposter Phenomenon Scale (1978) and 

Beck's Depression Questionnaire (1990). Data 

were analyzed through step regression at p< .001 

level of significance. The results by step 

regression analysis indicated the role of 

neuroticism, extraversion and conscientiousness 

in the prediction of imposter; and neuroticism 

and extraversion in the prediction of depression. 

By using the personality traits of delinquent 

juveniles it's possible to predict their imposter 

and depression and prevent them from being 

affected by these conditions. 

Keywords: personality traits, symptoms and 

simulacrum, depression. 
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 مقدمه
 ۀکژ  توجژ  همژ    کنژون    کننژد  یک  از  سیئ  پیچیده ه نیراحت

سژن ه   ن کژ  یهالن را ب  خو   عطوف کر ه   وضوع  جر ؤ س
. بزهکژیر بژ  خصیژ     استسیل ه ب  اصطرب نوجوانین بزهکیر 

خو  ک   رتکب عمل  گر   ک  قینون ارتکژیب آن را   گف     
 نع کر ه است یی ترک عملژ  کژ  انجژیم آن را الزم ه هاجژب     

تصلف (. 2292  9  کلپف ه  ی رارهس رگرن ژ انس   است  کفلر
 نف   عیصر  تأثیر  کرت اج میع شعنوان یک  از   نوجوانین ب 

هژژی  آ وزخژژ   ب داخژژ     ژژی    خژژیل  ه ق ژژیی    نظژژیمره  
(. این ا ژر نژ    2292  2  کراکت  ه ف ه راس گذار    هیچ   

بزرگژژ   شژژک  اسژژت  بلکژژ  نیژژیز بژژ   رک     هنژژد تن ژژی نشژژین
  کل    یچژ   جوانین  رگیر است  آنمیر   تر  از انگیز رهخن

خژژژییند  ر  هران زنژژژدگ   اتفیقژژژیت نیخو (.2293  3ه اسژژژ فین
کند   هی  پییپ  ک  نوع   ر یندگ  برا  فر  ایجی     خکست

نداخژژ ن ا گژژو   نیسژژب  خژژرایب نی نیسژژب زنژژدگ   یننژژد       
 حژده یت  ر ا کینژژیت آ وزخژ   خژژرایب بژد اق یژژی    فقژژر    

هژی    خیوص سوا  پییین ها دین ه زندگ   ر  حلژ   فرهنگ  ب 
  آبی    رعیت ابراهی  است خیز از عل  بزهکیر  نوجوانین جرم

  (.9314  ارجمندنیی ه افرهز
تژوان آن را  ر   ک     هی  خصیی   پیچیده یک  از هیوگ 

یژژی « احسژژیس تقلژژب»    پدیژژد کژژرنوجوانژژین بزهکژژیر بررسژژ  
کنژد    ژ  است ک  براسیس آن فر  احسیس « هخو  تظیهر خلق»

ه پذیرش ه  قبو یت اج میع  فعلژ     ست آهر ه آنچ  را ک  ب 
ه یی خطیی  بو ه است ه ز ین   اقبیلاه ب    ی  رخ  ا ن اخ بیه  

رسد ک   ر م ب  علت  وفقیت ه  پژ  خواهنژد بژر  ه اه را       
    اصژژف ین  اصژژ  ه بیژژیت  یژژد  صژژفرزا هفریبکژژیر خواهنژژد نی

پرهفسژژژژور  5کرنژژژژ  را 4(. اصژژژژطرب هانمژژژژو گرای  2292
 ر ی  نمون  از  9191 ر ینگر  ر سیل  رهان 6یمزخنیس ه ا رهان

نشژینگین هانمژو گرای      د.کر نزنین  ارا   وفقیت بیال کشف 
 سژژت آهر ن  وفقیژژت  تژژرس از   احسژژیس گنژژیه  ر  ژژور  بژژ  

کفژیی   خژیل  ه    ارزییب   احسیس نژیالیق بژو ن ه احسژیس بژ     
  (.2292  آ وزخ  تعریف خده است  قربین خیره  

 
 
 
 
 
 

کژژ  هانمو گرایژژین بژژی  هنگژژی    انژژد هژژی نشژژین  ا ه پژژوهه،
اکژژن، اضژژطراب نشژژین ه  خژژوند ره  ژژ  هضژژعی   رقژژیب   رهبژژ 

برا  اینک  نشین  هند آن کیر را بی ترش بسییر ه  هند. آنین    
کننژد   تراخژ   ژ    انژد  ب ینژ    بی صرف انژری  زیژی   انجژیم  ا ه   

   ست آهرند   ب اگر هرگون   وفقی (. 2226  9 کیه ن ه فرار 
آن را بژژ  سژژع  ه کوخژژ،  ه گرههژژ  اقبژژیلرا بژژ    آن  گرههژژ
(  2225  1از سوی   گدیمن هند.  حد ه حیر خو  نسبت    ب 

کنژد   عنوان ی  هیوگ  خصیی   تشریح    هانمو گرای  را ب 
هاقعژ  نیسژت.    آنژین   کننژد خییسژ گ    ک   ر آن افرا  فکژر  ژ   

هژی    هی  خ  ه تر ید ا  از ترس بنیبراین  هانمو گرای   جموع 
 عیوب  از اضطراب پ  از  وفقیت است ک   ۀهی ه چرخ نگران 

 نژد   ب ژره  ۀ خژو  هژی  ن ف ژ   توانژیی   ۀ هد افرا  از هم اجیزه نم 
 آن را رخد ه گس رش  هند. د هونخ

ی  بررسژ   یک  از   ییرهیی  کژ   ر ارتبژیب بژی هانمژو گرا    
بژی توجژ  بژ      اسژت.  1خصیژی    یی صژفیت  هی ه است  هیوگ خد

هی   ص لژف   اینک  انجیم رف یرهی  بزهکیران   ر افرا  بی هیوگ 
کژ     هژد   ژ  هژی نشژین    پوهه،  خصیی   آن ی  ر ارتبیب است

هی  بزهکیر  ه خنیسیی  افرا   ر  عژر    خنیسیی  عل  ه ریش 
طژور بژی قوه  ر  عژر      خطر  ر سنین اه ی  ک   مکن اسژت بژ   

هژی    خطر ارتکیب رف یرهی  بزهکیران  بیخند   ر طراح  برنی  
  هیکرنژد   گران  ه پیشژگیران  بسژییر  ژؤثر اسژت  فری ژز       داخل 

کیسژژژ ی ه  (.2221  92کژژژین بژژژرگ ه راک کوپژژژوک  کرینژژژت 
(  خصییت را  ر ا  دا  پژنج بعژد یژی پژنج     a9112  99کرا    

  گشژو ه  93  برهنگرایژ  92ورخژوی  رنج عی   اصل  خی   رهان
توصژژیف کر نژژد.   96خنیسژژ  ه هفیفژژ  95  خوخژژییند 94بژژو ن
رنجورخوی  ب  تمیی  برا  اضطراب  تژن،  خو خژور      رهان

نف  پییین اطرق  خیو ت  تفکر غیر نطق   افسر گ  ه عزت
خژژو . برهنگرایژژ  بژژ  تمییژژ  بژژرا   قبژژت بژژو ن  قیطعیژژت     ژژ 

خو . گشژو ه بژو ن    و ن گف     تحرک    ربین  ه اج میع  ب
عبیرت است از تمیی  ب  کنجکیه   هنرنمژیی   خژر هرز   بژی    

بژ  تمییژ     خوخژییند  فکر  ه نژوآهر  ه  نهجدان بو ن  رهخژ 
 ی هرز   همد    ژیهتمند   اع مژربین   سصژذخت    ژبرا  گ
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خژژژو .  فر ژژژینبر ار   فژژژداکیر  ه هفژژژی ار  اطژژژرق  ژژژ 
ده   کیرآ ژد    نخنیس  عبیرت است از تمیی  ب  سژیز ی  هفیف 

گرایژ  ه   گرایژ    نطژق    ار   پیشژرفت  قیبلیت اع می   خویش ن
هژژژی   هیوگژژ   (.9316تعمژژق  بشژژیرت  رضژژیزا ه ه حبیبژژ       

 ۀآزر گژ  بژی بزهکژیر  رابطژ     پذیر  ه رهان گرای   هیجینبرهن
بینژ    طژور  سژ قی  پژی،     قبت  ارند ه رف یرهی  بزهکیران  را ب 

هژیی   یننژد    کنند. همچنین  نمرات افرا  بزهکژیر  ر هیوگژ      
 ار  کم ژر از   طور  عنژ   خنیس  ه همد   ب  خوخییند   هفیف 

 (.2229  9سیگور سونبزهکیر است  گو جینسون ه  افرا  غیر
احسیسژژژژیت  ( 2226  2کلیژژژژ من هانژژژژت ه ر پژژژژوهه، 

 قبت ه  ۀرابط رنجورخوی  هانمو گرایین بی ابعی  خصیی   رهان
 نفژ  ه   ۀرابطژ گرایژ  ه برهنگرایژ     هجژدان  ار ه بی ابعژی     عن 
(   ر پژوهه،  2222  3   ه ینگژر ه را نیژیه  برنیر   ار  ار .  عن 

خو  ره   انشژجویین  انشژگیه  رییف نژد کژ  هانمژو گرای  بژی       
 نفژ    ۀگرایژ  رابطژ    قبت ه بژی هجژدان   ۀرنجورخوی  رابط رهان
هانمو گرای    ک   ار پوههش  بیین   (   ر 2229  4. راس ار 

 هژد  اخژ رل خصیژیت      ه نوع اخ رل خصیی   را نشژین  ژ   
بژین   ک   رییفتاه  هابس  . همچنیناج نیب  ه اخ رل خصیی   

هژژی  خصیژژی   خو آسژژیب   هانمژژو گرای  ه بع ژژ  از هیوگژژ 
ارتبژژیب  قب ژژ  هجژژو   ار  کژژ  بژژ  نیسژژیزگیر  ه تنژژیق   ر     

 خو .  هی  رف یر  ه سب  زندگ  افرا   نجر    هیوگ 
 ر ارتبژیب بژی    یک   یگر از   ییرهیی  ک   ر ایژن پژوهه،  

 5افسژر گ   خژد بررس  زهکیر نوجوانین ب هی  خصییت هیوگ 
گیژر    خژک    بی توجژ  بژ  اینکژ  سژی  ی  نوجژوان    هر      است.

سژژیخ یر خصیژژیت فژژر   ه اج مژژیع  انسژژین اسژژت  بژژرهز       
پذیر  بژ  اخژ رالت رهانژ   یننژد      هی ه از جمل  آسیب نیبسی ین 

  هی ه  رن ییت آینده ه سرنوخت فژر  را تحژت   افسر گ  قیبلیت
 ژن، ه زنژدهکی       بژ  نقژ  از نیژ     هژد    ژ  تأثیر جد  قرار 

هژژی  اخژژ رالت افسژژر گ   ر      ه نشژژین یژژ(. بیشژژ ر عر9314
نوجوانین خبی  نوسژین خلقژ  اسژت کژ  افژرا   ر سژییر  راحژ         

. نوجوانژین بیشژ ر اهقژیت     خژوند  ره  ژ   بی آن رهب تکی ل  خو  
 گر هس ند. نهی  هیجین  ه نوسین خلق   ارند ه عییی آخف گ 

هخژو    ین ه کو کین  ر بیین احسیسیت ه خلقبیش ر نوجوان
 ت هیجینیبی آن توانند  ک    راه   یگین  شک   ارند ه   خو
 
 

هیجژین    ۀخو  را ابراز کنند  از طریق رف یرهی  نی نیسب ه تصلی
 (.2223  6است    ر

افسر گ   حی ت خلق  گیه  داهم ه گیه نیپییدار اسژت کژ    
ه  ر آن ژی    ریژ گ  ژ   ر بر هی   ص لفژ  از زنژدگ  فژر  را    جنب 

. تیییر خلق یعن  اندهه خدید تی خفیف  غمگین  کند   تداخ  
 هد. افسر گ   تأثیر قرار     پذیر  ک  افرا  را تحت ه تحری 

یکژژ  از   م ژژرین علژژ  نژژیتوان   ر تمژژیم کشورهیسژژت ه از     
عنژوان  شژک  ب داخژت     ترین اخ رالت رهان  است ک  ب  خییع

کند. افسر گ    علق  هی خو نمیی     فرهنگج ین   ر تمی   
ب  قشر خیص  نیست  ا ی برخ  افژرا  بژ    یژ   وقعیژت خژیص      

  پذیرترنژژد  بیقیژژین   قژژدم خژژو  نسژژبت بژژ  ایژژن اخژژ رل آسژژیب
 ۀهژی رابطژ   پژوهه،  (.9312احرا پوش  رحیم   ا ینیژین ه آرام   

انژژد  نشژژین  ا هرا هژژی  خصیژژیت ه افسژژر گ     بژژین هیوگژژ  
  اقبژی   ه  بیرا ژ  ؛ 2223  1کینت ه جژیکوبز  ؛2222  9سی گی ه 

پور  هکر    خم   فرخ   خمس   ؛ اصرنصین 9319  قلیزا ه
 .(9312زا ه   ؛ بیرا   ه قل 9311   قدم ه قیسمیین

اخ رالتژژ   ر  ۀچنژژین  شژژکرت    ر  هران نوجژژوان  ز ینژژ
 هران نوجوان  همچون خصییت ضد اج میع  ه ن ی ین  خدن 
رف یرهژژی   جر ینژژ  ه نیب نجژژیر فژژر   ر بزرگسژژی   را فژژراه     

بحث از عل  گژرای، نوجوانژین بژ  بزهکژیر  اهمیژت      کند.    
 ار   چرا ک   ر صورت گرای، این قشژر بژ  سژو  بزهکژیر      

ه  نژد ا تحمژ  ک جی ع  بیید برا  چنژدین  هژ  ح ژور  جژرم ر    
هی  آن را   حم  خو   ه    ر صورت  ک  ب وان از ایژن   هزین 

   جی ع  بژرا  چنژدین  هژ  از ح ژور یژ       کرا ر جلوگیر  
بژی توجژ  بژ  اهمیژت      ند خواهد بژو .   خ رهند فعیل ه  قبت ب ره

عنوان  شکرت رایژج ه بژی بررسژ      هانمو گرای  ه افسر گ  ب 
توان اف یر  اخت ک  تیکنون  ن     وجو   ر این ز ی  هی  پیشین 

هژژی  خصیژژیت بژژی    هیوگژژ بژژین  ۀرابطژژ  ر ایژژران پوههشژژ 
بپژژر از    بزهکژژیر نوجوانژژین ر هانمژژو گرای  ه افسژژر گ  را  

اه ین کوخ،  ر این  این پوهه،بنیبراین   است. هجو  نداخ  
 پر اخ   است ذی   ۀب   ه فرضی ه پوههشگر است ز ین 
نشژینگین هانمژو گرای     بین  هی  خصییت توان پی، هیوگ  ژ9
  ار ؟ را
  ار ؟ راافسر گ   بین  هی  خصییت توان پی، هیوگ ژ 2
 
 

 

2. Want & Kleitman 

4. Ross 

6. Mohr 

8. Cont & Jacobs 

1. Gudjonsson & Sigurdsson 

3. Bernard, Dollinger & Ramaniah 

5. depression 

7. Salgado 
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 گیرک ش و نمونهروش پژوه
 ۀجی عژژ .اسژژتپژژوهه، توصژژیف  ه از نژژوع همبسژژ گ  ایژژن 

 سژ قر  ر  راکژز    خ ژر   یننوجوانژ   آ یر  ایژن پژوهه، تمژی    
 ۀنمون ند.بو  9313ژ9314 ر سیل  خ ر اصف یناصرب ه تربیت 

 ر گیژژر   رهش نمونژژ اسژژ فی ه از بژژی از ایژژن جی عژژ    پوههشژژ
اصرب ه تربیت این اسژ ین تعژدا     س رس ه بی  راجع  ب   راکز 

نوجوان ان صیب خدند ه بژی توضژیح هژدف پژوهه، بژرا        222
ه کسژب رضژییت ایشژین از     ینآن  هی     حر ین  بو ن پیسخآنین

 .پوهه، پیسخ گویند هی  پرس،د تی ب  آنین خواس   خ
 

 ابزار پژوهش
هژژژی از  آهر   ا ه  نظژژژور جمژژژع  بژژژ   ر ایژژژن پژژژوهه،  

 اس فی ه خده است هی  زیر  پرسشنی  
  (NEO-FFI) 1شخصااای  ع ماااز بااازر   5 ۀپرسشااا  م -1

پرس، است ه برا  نصس ین بیر  ر سژیل   62ا   ارا   پرسشنی  
 ژور  بررسژ   هبژیره قژرار      9119سیخ   خده ه  ر سژیل   9115

گرف ژژ  اسژژت کژژ   ر آن پژژنج عی ژژ  اصژژل  خصیژژیت خژژی      
  (O   گشژژو ه بژژو ن  (E   برهنگرایژژ  (N رنجورخژژوی  رهان

قژرار  ارنژد. هژر یژ  از      (C خنیسژ    ه هفیفژ   (A خوخییند  
گیژر    پرسژ، انژدازه   92هی  یی  خده  ر این آز ون بژی   هیوگ 
 5هی  ر ی  طیژف   (. پیسخb9112کر    خو   کیس ی ه      

( 5 را  ژژوافق   ( تژژی کژژی9ا   یکرتژژ  از کژژی را  صژژی ف     رجژژ 
  رهحژ  زیژی     هنگی   ک  تحژت فشژیرهی  »خوند.  ان صیب   

اغلب بی فی ی  »ه « خوم کن   ارم خر     هس    گیه احسیس   
پرسشژنی     هژی   گویژ  ا  از  نمونژ   «ه همکیران  بگژو  گژو  ارم  

  است.
(   ر پوههشژژژ  کژژژ  بژژژرا  2224کژژژر  ه کیسژژژ ی    ژژژ 

نفژژژژژر از  221ره   (NEO-FFI  ۀتجدیژژژژدنظر  ر پرسشژژژژژنی  
آ فی  کرهنبیخ را برا  این پنج هیوگ     انشجویین انجیم  ا ند

  سژژت آهر نژژد. بژژ  91/2ه  91/2  12/2  95/2  93/2ترتیژژب  بژژ 
 نظژور     بژ  (9313نژوا     آبژی   ه بسژیک   فریدهن   نی   نجژف 

سنج، پییژیی  ایژن آز ژون از رهش آ فژی  کرهنبژیخ اسژ فی ه       
  92/2ترتیژب   بژ   بیژین خژده   کر ند ک  پیییی  بژرا  پژنج عی ژ    

پژژژوهه، آ فژژژی   ایژژژن .  ر اسژژژت 61/2ه  95/2  19/2  61/2
 11/2ه  61/2  62/2  91/2  96/2ترتیژب   کرهنبیخ پنج عی   بژ  

همچنین  رهای  این پرسشنی   بی اسژ فی ه از رهایژ  سژیزه    . است
  12/2هی بژ  ترتیژب     قییس  حیسب  خد ک   قدار آن برا  خر ه

ه عبژیرت  رهایژ  سژیز   ست آ ژد.   ب  99/2ه  95/2  61/2  11/2
بس   نمو ن یژ  سژؤال از  قیژیس کژ   عژرف کژ        ماست از ه

 ک  آز ون.  بی نمر استسؤاالت  قییس 
 
 

 رااین  قیژیس    (CIPS) 2وانمودگرایی یالنس ۀمقی س پدید -2
 ژی ه اسژت کژ  از     22ه  ارا   ند( سژیخ  9191کرن  ه ایمز  

ا  از   رج  5خو  تی براسیس طیف  یکرت  آز و ن  خواس     
هی  د. اگر  جموع نمرهکنهر  ی ه ابراز    نظر خو  را  ربیر 5تی  9

 62تژژژی  49بژژژین  بیخژژژد هانمژژژو گرای  ضژژژعیف   42کم ژژژر از 
بژ    12هانمژو گرای   رضژ  ه    12تی  69 هانمو گرای    وسب 

پژ  از  وفقیژت  ر   »خژو .   گرای  خژدید تلقژ   ژ    بیال هانمژو  
پژ  از  وفقیژت  ر کژیر     »ه « کیر  احسیس  یگرفریب   ارم

ایژن پرسشژنی      هژی   گویژ  ا  از  نمون « پندارم خو  را   کبر   
یژیرق  خژکرکن ه    نوا   خ ن  بسیک  زا ه هنر ند   راب است. 
فی  کرهنبژیخ  (  پیییی  این ابزار را بی اس فی ه از آ 9314  حقیق 
پوهه، نیز پیییی  ابزار بژی اسژ فی ه از   این  ست آهر .  ر  / ب 13

 ست آ د. همچنین  رهای  این  قیژیس   ب  12/2آ فی  کرهنبیخ 
ب   سژت   11/2 قدار آن  هد خبی اس فی ه از رهای  سیزه  حیسب  

 .استآ د ک   قدار قیب  قبو   
 ۀابزار ی  پرسشنی این   (BDI-II) 3افسردگی بک ۀپرسش  م -3
 ه  است ک  بژرا  ارزیژیب  افسژر گ      سؤا   خو گزارش 29

قدیر   خژریف   نورهزیژین     کرم  زا ه طراح  خده است  قیس 
ا    رج  4(. این  قییس  ر طیف 9314  خین   ج بیی  ه ابراهی 

است  63تی  2کل  از   خو . نمر بند      رج  3تی  2 یکرت از 
تژی   22  ه بیالتر را افسر گ  خفیف  نمر 92  ه طراحین آن  نمر

را افسر گ  خژدید  ر   63تی  21  را افسر گ    وسب ه نمر 21
کژژژن  کژژژ  خژژژص  کژژژی را  احسژژژیس  ژژژ »گیرنژژژد.  نظژژژر  ژژژ 
عرق  بژ  ا ژور جنسژ  را کژی را از     »ه « ا  هس   خور ه خکست

 ر ایژن پرسشژنی   اسژت.     هژی   گویژ  ا  از  نمونژ   «ام  ست  ا ه
قدیر   خریف   نورهزیژین   ج بژیی  ه    کرمزا ه   س پوهه، قی
 ر  19/2(  آ فژژی  کرهنبژژیخ ایژژن  قیژژیس 9314  خژژین   ابژژراهی 

ایژن   سژت آ ژد.  ر    بژ   93/2آز ون ه  ر بیزآز ون پییژیی  آن  
 13/2پژژوهه،  پییژژیی   قیژژیس بژژی اسژژ فی ه از آ فژژی  کرهنبژژیخ  

اع بیر  رهن  قیب  قبول این  قیژیس     هند  ست آ د ک  نشین ب 
. همچنین  رهای  ایژن  قیژیس بژی اسژ فی ه از رهایژ  سژیزه       است

  ست آ د ک  قیب  قبول است.  ب  99/2 قدار آن  هد خ حیسب  
 

 ه ک پژوهش ی فته
 یژژینگین  انحژژراف  عیژژیر ه ضژژرایب همبسژژ گ   ربژژوب بژژ       

   ر هی  خصیی   بی نشینگین هانمژو گرای  ه افسژر گ   هیوگ 
 نشین  ا ه خده است. 9جدهل 

 
 
 
 

2. Clance Imposter Phenomenon Scale (CIPS) 1. Neuroticism, Extraversion Openness Five-Factor 

Inventory (NEO-FFI) 

3. Beck Depression Inventory (BDI-II) 
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 55/  ..   .بینی  های شخصیت در پیش بررسی نقش ویژگی

 ضرگیب ه بست ی بین متغیرهای پژوهش -1جدول 
 

گنحرگف  میان ین متغیرها
 معیار

 ضرگیب ه بست ی
1 2 3 4 9 6 9 

 61/0** 91/0** -92/0** -49/0** -49/0** -63/0** - 43/11 90/30 رنجورخویی روگ .1
 -91/0** -95/0** 39/0** 39/0** 90/0** - - 92/13 90/32 . برون رگیی2
 -39/0** -39/0** 25/0** 20/0** -   65/5 20/21 . گهود  بود 3
 -30/0** -42/0** 24/0** -    14/12 13/35 . خوشایندی4
 -39/0** -90/0** -     29/14 24/35 شناسی . وظینه9
 61/0** -      94/13 50/39 . وگن ودگرگیی6

 -       12/13 69/35 . گفسردگی9
**

P 229/2≥

هژی     هد  بین هیوگ  نشین    9طور ک  ن ییج جدهل  همین
خصیژژی   بژژی نشژژینگین هانمژژو گرای  ه افسژژر گ  همبسژژ گ    

  بژ   2 ر جژدهل  هجژو   ار .   (P≤229/2  ار   ر سطح   عن 
  .خو پر اخ      9 ۀبررس  فرضی

 
 گفسردگیهای شخصیتی با  ویژگی ۀضرگیب ه بست ی چندگان -2جدول 

 (stepwiseگام ) به روش گام به
 

 شاخص آماری
 MR RS F β B t p بین پیش

 001/0 45/11 92/0 61/0 04/132 39/0 61/0 رنجورخویی روگ و 1
 004/0 -54/2 20/0 -20/0 69/92 40/0 63/0 برون رگیی و2

 
  ن ییج تحلی  رگرسژیون چندگینژ   ربژوب بژ      2جدهل  
نشژین    گیم را ب  رهش گیم ب  افسر گ هی  خصیی   بی  هیوگ 
 هد ضریب همبس گ   نشین    2طور ک  جدهل   هد. همین   

بژی   رنجورخوی  ه برهنگرایژ   رهانچندگین  برا  ترکیب خط  
 ک   ر  است 42/2ه ضریب تعیین آن برابر  63/2برابر  افسر گ 

 

 ار اسژت. بژی توجژ  بژ  ضژریب تعیژین         عنژ  ( P=229/2 سطح 
 رصد هاریژین   42 ست آ ده  شص  خده است ک  حده   ب 

 خژژو . تبیژژین  ژژ  رنجورخژژوی  ه برهنگرایژژ  رهان بژژی افسژژر گ 
 ۀ  ب  بررس  فرضی3 ر جدهل گر  .  تأیید    9 ۀبنیبراین  فرضی

 پر اخ   خده است. 2

 وگن ودگرگییهای شخصیتی با  ویژگی ۀضرگیب ه بست ی چندگان -3جدول 
 (stepwise) به روش گام به گام
 

 شاخص آماری
 بین پیش

MR RS F β B t p 

 001/0 99/20 16/1 91/0 55/431 66/0 91/0 رنجورخویی و روگ 1
 013/0 -90/2 -14/0 -12/0 39/224 69/0 92/0 برون رگییو 2

 042/0 -04/2 -05/0 -05/0 16/193 69/0 92/0 شناسی و وظینه3
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  ن ژژییج تحلیژژ  رگرسژژیون چندگینژژ   ربژژوب بژژ    3جژژدهل 
گژیم   را بژ  رهش گژیم بژ     بی هانمو گرای هی  خصیی    هیوگ 
 هژد ضژریب    نشژین  ژ    3طژور کژ  جژدهل      هد. همین نشین   

رنجورخژژوی    رهانهمبسژژ گ  چندگینژژ  بژژرا  ترکیژژب خطژژ   
ه ضژریب   12/2برابر  هانمو گرای بی  خنیس  برهنگرای  ه هفیف 

 ار   عنژ  ( P≤229/2 کژ   ر سژطح    اسژت  61/2تعیین آن برابر 
سژت   ست آ ده  شص  خژده ا  است. توج  ب  ضریب تعیین ب 

 بژژژژی هانمژژژژو گرای  رصژژژژد هاریژژژژین    61کژژژژ  حژژژژده   
 ر  خو . تبیین    خنیس  برهنگرای  ه هفیف رنجورخوی    رهان
 گر  .  تأیید    2 ۀفرضی  ن یج 
 

 گیرک یجهبحث و نت

ک   سیئ   است   أپ  بر ن ب  این  سپوهه،  هدف اصل  
ه  ایشین  خصیی   ه رهان  نوجوانین تی چ  حد  ر زندگ  آیند

پوهه،  ن ییجگذار .     یرح   سوق ب  سو  ارتکیب جرم تأث
هژی    رنجورخژوی  ه نمژره   بژیال  ر رهان   نمژر ک   آن بو بیینگر 

 پژذیر   توافقه  گرای  خنیس   تجرب  پییین  ر برهنگرای   هفیف 
ن ژژییج  بژژو .همژژراه  نوجوانژژین بزهکژژیر ر بژژی هانمژژو گرای  بژژیال 

 هانژت ه کلیژ من   هژی   حیص  از این پوهه، بژی ن ژییج پژوهه،   
( 2229  ه راس( 2222 (  برنژژژیر    ه ینگژژژر ه را نیژژژیه  2226 

رسژند  تحسژین    افرا   ک  بژ   وفقیژت بژیال  ژ      .همصوان است
ح   رهن   وفقیژت هسژ ند. ایژن     بدهن ارند ه     رییفت   

 خو   هی  اج میع  افرا  بر این بیهرند ک  از خصییت ه   یرت
 فریبنده از خو  نشژین  هنژد. آنژین    کنند تی ی  نمی  اس فی ه   

کنند ه از آخکیر خژدن نژواق     را نف     خو   خواهد  وفقیت
د کژ  افژرا    اند. هانمو گرایین  بر این بیهرنژ  بیمنیک خو   هوخ 

هاجد صرحیت هس ند. افرا  هانمو گرا  نی یگر عقیده  ارند آن
بی اسژ فی ه از جژذابیت خژو  بژرا  جلژوگیر  از عژدم توافژق ه        

از  کننژد. آنژین   را بی  یگران حفژ   ژ    کشمک، تعی رت خو 
اج مژژیع   قژژی ب رف یرهژژی  سژژیزگیران   ر پیسژژخ بژژ  رف یرهژژی   

هانمو گرایژین   رسژد  کنند.  ر  راز دت بژ  نظژر  ژ     اس فی ه   
ه بیاع می نژد. بژی ایژن     الیژق  خو   هی  براسیس رف یرهی ه  وفقیت

  رضژیی  نیاضژطراب  افسژر گ  ه تژرس ه  رن ییژت      حیل آنین
خژژین  هژژی  بژژی قوه خصیژژ   ارنژژد ه بژژرآهر ه سژژیخ ن توانژژیی  

  رنجورخو   افرا  رهان (.2292  9تر است  راهسکوسک   شک 
 

  هس ند ارا  رف یرهی  اج نیب   افرا   نگران  نیایمن  عیب  ه
از  . ارندآن ی احسیس آزا   عم   خییس گ  ه ارتبیب کم ر  

هژی  خژو       نسبت بژ  توانژیی    ره  ر  ست ییف ن ب   وفقیت این
نسژبت   بصژت ه اقبژیل  گر ند ه آن را ب      چیر خ  ه تر ید 

نیره ند ه احسیسیت  قب     یه  هند. افرا  برهنگرا بی گرای،   
بینژ  بژرآهر     هژی را بژی خوخژحی   ه خژوش     ک   ارنژد   وقعیژت  

 اننژد.   هژی  جدیژدتر  ژ     را پی، ب  سو   وفقیت ه آن کنند   
کننژد ه بژ  راح ژ      کم ر هاقعییت را تحریف  ژ  گرایین   تجرب 

هژی  خژو  را بژ      کنند. ایشین ب  راح   آ وخ   ارتبیب برقرار   
 انند.  ترش خو     ۀهی را ن یج سین  وفقیت د ه بدینبرن کیر   
خنیس   ر افرا   بژی سص کوخژ  ه نظژ  همژراه اسژت.  ر       هفیف 
پذیرنژد ه بژی توجژ  بژ       ه یتؤپشژ کیر ه  سژ  بژی  هی  خو   فعی یت
بینند   وفقیت را برخیس   از خو  ه  هیی  ک   ر خو     هیوگ 
 وفقیژت ه پیشژژرفت  بیننژژد ه  ر ن یجژ  بژژ    خژژو   ژ   اقبژیل نژ  از  

پژذیر   عژرهه بژر     هیوگ  توافق بیییبند. افرا   بیش ر   ست   
هژی ه کیرهژی  گرههژ   از     عملکر  ه کیرای   نیسب  ر فعی یت

تفکر  نطق  ه تمرکز بیال ب  هنگیم کیر کر ن برخور ارنژد کژ    
هژژی  خژژو   ر رسژژیدن بژژ   بیعژژث اطمینژژین ه اع مژژی  بژژ  توانژژیی 

 دگ  است.هییشین  ر زن  وفقیت
بژیال  ر    کژ  نمژر    ا نشژین   پوهه،این هی   همچنین  ییف  

هژژژژی  پژژژژییین  ر برهنگرایژژژژ     رنجورخژژژژوی  ه نمژژژژره رهان
بژی افسژر گ  بژیال     پژذیر   توافژق گرایژ  ه   خنیس   تجربژ   هفیف 
(  2222  سژی گی ه  هژی   . این ییف   بی ن ژییج پژوهه،  استهمراه 

  بیرا ژ  ه  (9319زا ه   (  اقبژی   ه قلژ   2223  کینت ه جیکوبز
پژور  هکژر         فرخژ   خمسژ   ه اصرنصین  (9312زا ه   قل 

هژی    هیوگژ   بنژ  بژر ارتبژیب    ( 9311  قژدم    خم  ه قیسمیین
نوجوانین افسر ه  بژی، از   .استهمصوان خصییت بی افسر گ  

ه  ر بیشژژ ر  ژوار  تشژصب  افسژژر گ  ه    هسژ ند حژد زه رنژج   
هژی  شژک  اسژت. نوجوانژین      بیمژیر    سژییر  ینوسین خلق ه عر
ه ب  اهداف خو   رندا  ندا کنند  هیچ آینده افسر ه احسیس   

ه هژیچ   نیسژ ند کنند   فید ه جژذاب   رسند. آن ی احسیس    نم 
    ر نوجوانژین بزهکژیر کژ  گذخژ        أارزخ  ندارنژد. ایژن  سژ   

خینوا ه ه  وقعیت اق یی   ه اج مژیع   نیسژب ندارنژد  بیشژ ر     
هژی    رنجورخژوی  بژیال  حژرک    افژرا  بژی رهان   گر  .   نمییین 
   ژدیژد ارزیژیبخ را  رست همینند فشژیرهژی   نف  زژیچیژ نف  ن
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برهنگرای    ر طرف  یگر ی  عی   خصیی   اسژت  . کنند   
خژو  ه   آ یژز   سژرزندگ  ه خژی اب   شژص   ژ       ک  بی  ژر م 

بیینگر این است ک  برهنگرای  ی  صفت خصیی   هابسژ   بژ    
افژرا  بژی   خلق  قبت است ه بی افسر گ   ر ارتبیب  نفژ  اسژت.   

گشو گ  بیال تمیی   ارند رهابب بین فر   زیی    اخ   بیخند. 
هژی  اج مژیع  کژ   ر آن  رگیژر      این افرا  از رهابب ه فعی یژت 

آهرنژد ه افسژر گ  کم ژر  نشژین       ست  ژ   خوند پی اش ب    
خنیسژ  خژو  ه انجژیم     خنیس نیز بژی هفیفژ     هند. افرا  هفیف    

ه  کننژد   ژ  هفییف ه تکی یف خو  اسبیب آرا ، خو  را   یی 
خوخییند  عرهه بژر  افرا  کیهند.  از اس رس ه افسر گ  خو    

هژژی  از تفکژژر  نطقژژ  ه  عملکژژر  ه کژژیرای   نیسژژب  ر فعی یژژت
تمرکز بیال ب  هنگیم کیر کر ن برخور ارند ک  بیعژث احسژیس   

   ر  ار نوجژوان  کژ  افسژر گ      خژو .  خییس گ   ر آن ژی  ژ   
خو    ارتبیب بی همسیالن   علمین  ها دین ه سییر اع ی  خینوا 

گیژژر ه  جژوان   بژ  خژدت گوخژ      چژیر ضژعف اسژت. چنژین نو    
ه   چیر  ه رخد خصیی    تحییل  ه اج میع  استنگرا   ره

گر  . چنین خصی  از برآهر ه کر ن ان ظیرات  ک   اخ رل   
آیژد ه از پژ  تژأ ین نییزهژی  خژو        از ه  هجو   ار   برنمژ  

تحژت فشژیر قژرار گژرف ن از        یژ  آید. اینجیست کژ  بژ     برنم 
 ییبد.   ارتکیب جرم سوق    رهن ه بیرهن ب  سو

.  اختیی  ه هی  حده یت این پوهه، همینند سییر پوهه،
اصژف ین   بزهکژیر اسژ ین    خ ژر  نوجوانین ۀپوهه،  ر جی عاین 

ه    پسرهیهی عمی  ن ییج آن ب  سییر گرههره  ت ینا انجیم خده ه از
همچنژین  رهش   .خ رهی   یگر بیید بژی اح یژیب صژورت گیژر     

قژژدرت گیژژر   ر ایژژن پژژوهه،  ر  سژژ رس بژژو  کژژ      نمونژژ 
 ر ایژژن پژژوهه،    ییرهژژی   . هژژد  هژژ  را کژژیه،  ژژ  تعمژژی 
انژژد.  نشژژده بررسژژ خژژنیخ    ه رهان   خژژینوا گ خژژنیخ   جی عژژ 
 ر رهابژب بژین      ییرهژی  توان ان ظیر  اخت کژ  ایژن       بنیبراین

هر  آ  قیژیس جمژع   یگینژ  انژد.     ییرهی  پوهه، اثرگذار بو ه
 ۀهژژی  ر ایژژن پژژوهه، پرسشژژنی   بژژو ه اسژژت کژژ  جنبژژ         ا ه

 ر ایژن  خو گزارخ   ار  ه بنیبراین خی   از سژوگیر  نیسژت.   
هژی   ر ژین  افژرا  هانمژو گرا ه      خژو  خژیوه     پیشن ی   ژ  ز ین 
هژژی ه بیهرهژژی   نفژژ   تیییژژر ارزیژیب    نظژژور بژژ افسژر گ      ارا

ایژن  بیمیران ه فراه  آهر ن راهبر هی  جینشین برا   قیبلژ  بژی   
بی اس فی ه از راهبر هی   ر ین  بیید بیعث کیر بیخد. همچنین  اف

خد ک  فر  هانمو گرا ه افسر ه احسیس خو ارزخ  را  ر خو  
 نفژ  خژو   ار    ک  از عزت  رک ه تیور  راافزای،  هد ه 

از ارزییب   یگران جدا کند. راه  یگر این است ک  بی اس فی ه از 
پیشژن ی   خنیخ    بیهرهی  ذهن خو  را ب  چی ، بکشند.   ر ین
ر ره  پسژرهی  بژ هی  بعژد  ایژن   ییرهژی را     گر   تی پوهه،   

 ند.کنبررس  
 

 عم  ب
پور  هکژر    ..  خژم   ا.  ه       ا.  خمس   فرخ.عاصرنصین   م.
هژی  خصیژی   بژی     ارتبژیب هیوگژ   »(. 9311   قژدم  م.ر.  نقیسمیی

  افسژر گ   ر سژی مندان زن فعژیل ه غیرفعژیل خژ ر      یژ خدت عر
 .46ژ53  96  سیل پنج   خمیرسی مند  ایران   ۀ جل. «ت ران
.  رحیمژ   ب.  ا ینیژین  ا.ب.  ه   ب قژدم  م.ب.  احرا پژوش  م.   بیقیین 

افسر گ   ر بژین  انشژجویین   بررس  هضعیت »(. 9312  آرام  م.
پزخک   هی  ب داخت ه پرس یر  ه  ی یی   انشگیه علوم  انشکده

 ۀ رکز  طی عیت ه توسژع  ۀ جل. «9319خ ید صدهق  یز   ر سیل 
 .99ژ24  22  9  خش   خمیر   هر آ وزش علوم پزخک  

(. 9316  .حبیبژژ   مه   .  فیژژرهز   مم.ر.  رضژژیزا ه  .ع.بشژژیرت  م
رهان  ه  وفقیت تحییل    تأثیر هوش هیجین  بر سر تبررس  »

علژژژوم  ۀ.  جلژژژ«ان قژژژیل از  بیرسژژژ ین بژژژ   انشژژژگیه  ۀ ر  رحلژژژ
 .26ژ39  93  چ یرم  خمیر   هر خنیخ    رهان
عنژوان   صیژی   بژ   هژی  خ  عی ژ  »(. 9312  ب.زا ه   ه قلژ   بیرا    م. 
پزخژک    ۀ جلژ . «افسر گ  ه رضژییت از زنژدگ     کنند بین  پی،

 .12ژ11  2  بیست ه  هم  خمیر   هر اره ی  
هژژی   تعی ژژ  عی ژژ »(. 9319  زا ه  ب. بیرا ژژ   م.  اقبژژی    ع.  ه قلژژ 

خصیی   بی عری  افسر گ   نیا ید  ه افکیر خو کشژ   ر بژین   
س     هر پزخک  تبریز  پزخک   انشگیه علوم ۀ جل. « انشجویین

 .21ژ34  9  ه چ یرم  خمیر
(. 9314  دنیی  ع.ا.  ه افژژرهز  ع.ع.نژژ  ارجمآبژژی    م. ابژژراهی رعیژژت 
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  سژیل  خنیس   قبت رهان ۀپوههشنی . «غیر نطق  نوجوانین بزهکیر
 .9ژ94 هم    اهل  خمیر

(. 9313  نژژوا   س. آبژژی    ف.  ه بسژژیک فریژژدهن   ل.  نژژی   نجژژف
خنیخ   اسیسژ    هی  خصییت بی نییزهی  رهان بین هیوگ  ۀرابط»

  هژی  فژر     خصیژیت ه تفژیهت  ۀ فیژلنی  . « ر  انشجویین  خ ر
 .63ژ99  5  سیل سوم  خمیر

زا ه  ب.  کرم قدیر   ن.  خریف   ه.  نورهزیژین  م.   ج بژیی      قیس 
کیرکر هژژژژی  خژژژژنیخ     »(. 9314  خژژژژین   ن. ر.  ه ابژژژژراهی 

  افسژر گ   ر  ییمیران هسواس  بی ه بدهن عرنورهپسیو ویی  ب
 هژی  علژوم خژنیخ       تژیزه  ۀ جلژ . « قییس  بی ه  ه بی گرهه ب نجیر

 .9ژ95  3  هف    خمیر   هر
یژیرق  م.  خژکرکن     نژوا   س.  خژ ن    زا ه هنر ند  م.  بسیک   راب 

تژرس   ۀبررس  رهابب سی ه ه چندگین»(. 9314  ب.  ه حقیق   ج.
گرای  ه تژرس از ارزیژیب   نفژ  بژی      نف   کمیل از  وفقیت  عزت

نشینگین هانمو گرای   ر  انشجویین تحییرت تکمیل   انشگیه 
 سوم   خنیس    هر تربی   ه رهان علوم ۀ جل. «خ ید چمران اهواز
 .9ژ24  3  سیل  هاز ه   خمیر

نگر  بژر   تتأثیر آ وزش  قب»(. 9314   ن،  ز.  ه زندهکی   م. نی 
زنژژدگ   افسژژر گ   اضژژطراب ه اسژژ رس بزهکژژیران     تکیفیژژ
 هم      خژمیر خنیسژ   قبژت  سژیل اهل    رهان ۀپوههشنی . «نوجوان

 .53ژ64
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