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مربواه را در جهت اهن احتمال و وع مجدد جرم و بازگشکت برخکی
مجرمان به زندان دسکهيل نکد .روپ ک وهنه بکه روپ نمونکهگيکری
سهميهای – دصادفی ،دعداد  022نفر زن زندانی از جرائم مکا ی ،اعمکال
منافی عفت  ،تل و مشار ت در تل ،سر ت و اعتياد به مکواد مدکدر و
حمل آن (هر کدام 02نفکر) انتدکاو و آزمکون  SCL-02و سک ههکای
هويتی برزونسکی به ور گروهی روی آنها اجرا شد .يافتههاه سک ه
هويت گروه مردکا تل و مشار ت در تل ،هنجکاری و سک ه هويکت
مجرمين منافی عفت ،ااتعادی بود ،در حا ی ه س ه هويت سه گکروه
ديعر سردرگم بود .الزم به ذ ر است ،ه بين زنان زندانی از نظر ميکاان
شيوع اختتال مرد ط با متکهای وسواس ،افسکردگی ،فوبيکا و افککار
ارانوئيدی دفاو معناداری وجکود نداشکت .نتيجکه گيکریه ا نکر زنکان
زندانی حدا ل به يه نوع اخکتتل روانکی م کتت هسکتند و ا نکرا دارای
س ه هويت سکردرگم و هنجکاری هسکتند ،بنکابراين ،نيکاز بکه دکدوين
برنامههای آموزشی به منظور يشکعيری ،دشکدي و درمکان احسکاس
میشود.
واژگان کليدی

س ه هويتی ،اختتال روانی ،جرم ،زنان زندانی

مقدمه

جرم و جنايت ،داريدی به دمت بشريت دارد و مسائل مربوط به مجرمان و زنکدانيان بکه
وي ه ارد اط آن با مشکت و مسائل روان اشکی يکی از چا نانعيادکرين و فعکالدکرين
زمينههای وهن است (وا م اسلی.)0222 ،1
در يکی از اين وهنها ستوده ،ميرزايی و ازند ( )1202ای وهشی اعتم ردند
خاستعاه ا لی د هکاری را بايد در شرايط بيمارگونۀفردی و اجتماعی مجرم مورد بررسی
رار داد و هيچ نظريۀواحدی به دنهايی نمیدواند رفتارهای انحرافکی گونکاگون را د يکين
ند .در همين زمينه بسياری از متدصصان معتقدند بسياری از جرمها ريشۀ عميقکی در
شدصيت فرد دارد و از اين عقيده حمايت می نند ه مجرم بيمار است و نياز به درمکان
1. Walmsley
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دارد (مظاهری ،خليقی ،ر ي ی و سرابندی .)1230 ،س ن ايکد و کوع جکرم را ديکدهای
فردی و جدا از بافت اجتماعی و خکانوادگی فکرد دانسکت ،در بسکياری از مکوارد شکرايط
نامساعد خانواده و مشکت رفتاری و روانی وا دين موجا بروز رفتارهکای ناسکازگارانه و
گاهی رفتارهای ختف انون از سوی فرد می شود .در بعضی از موارد نيا میدکوان و کوع
جرم را با جنون و عدم نترل دکانهها مرد ط دانست.
وهنهای انجام شده نشان میدهد ه اختتال روانی در جمعيت باالی  11سکال
شور ،در حدود  %01شيوع داشته و در اين ميان اختتال افسردگی و اضطراو شايعدر
است .همچنين نشان داده شده است ه اين مياان شکيوع بکا بکاال رفکتن سکن افکااين
میيابد (مهدوی و نا رزاده.)1232 ،
دحقيقا بسياری در جمعيت زندانيان نشان داده است ه شيوع بيماری های روانکی
در زنان به مرادا بيشکتر از مکردان اسکت (0222,1QCEA؛ معلتکا ،0ديامونکد ،2فاسکت،0
داگککت 1و امک 0220 ،6؛ اسککتدمن ،2اوشککر ،3رابينککا ،0يسککی 12و سککاموئل.)0220 ،11
بسياری از زنان در زندان چنان موارد نامطلوبی را دجربه ردهاند ه اگر مشککت آنهکا
در زمينۀ روان شناختی و علل احتما ی و وع جرم حل نشود ،در معرض خطر بازگشت به
زندان هستند .به اين علت دسترسی زنان زندانی به بعضی خدما و فر ت های شکللی
مناسا بسيار مهم است ،دا بتوانند از و تشان به اور خردمندانکهای بکرای امکور خکود و
فراگيری مهار ها به منظور دط يق با زندگی در ميان مردم بهره ب رنکد (متکو ی خامنکه،
.)1230
بحث ستمت روان ،دامنۀ بسيار وسکيعی دارد و شکامل رفکاه ذهنکی ،احسکاس خکود
دوانمندی ،فايت ،درک هم ستعی بين نسلی و دوانايی دشکدي اسکتعدادهکای بکا قوۀ
هوشی و عاافی در فرد است ،به گونه ای ه فرد بتوانکد دوانکايیهکاين را شکناخته ،بکا
)1. Quaker Council for European Affairs (QCEA
2. Mageletta
3. Diamond
4. Faust
5. Daggett
6. Camp
7. Steadman
8. Osher
9. Robbins
10. Case
11. Samuels
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استرسهای معمول زندگی دطابق حا ل ند و از نظر شللی سازنده و مفيد باشد (امکام
هادی ،جليلوند و ا حی.)1231 ،
وهن را بلوم )1000( 1نيا نشکان داد بسکياری از زنکانی که در زنکدان بکه سکر
میبرند دارای مشکت فکری و روانی هستند و ددلفهايآنها بيشتر جن که سکر يچی از
ستمت اجتماعی دارد دا يه جرم حقو ی ،نيازهای مرد ط با سطح ستمت روانکی آنهکا
ه احتماال بر اساس نوع جرم متفاو است ،معموالً ناديده گرفته میشود.
مي اان باالی اختتال روانی در جمعيت زندانی نس ت به جمعيت عادی اين ابهکام را
در ذهن وهشعر ايجاد رد که اخکتتال روانکی بکه عنکوان يککی از علکتهکای بکروز
رفتارهای باهکارانه و ضد اجتماعی عمل می ند يا يککی از يامکدهکای اردککاو جکرم و
شرايط حا م بر زندان میباشد.
مطا عا مدتلف اخير نشان دادهاند ه شيوع جرم در بسياری از شکورهکا در حکال
افااين است و در حال حاضر اغلا روان اشکان و روانشناسان جرم را ديدهای روانکی،
زيستی و اجتماعی مکیداننکد (بشکریاوالد ،فروغکان ،دادخکواه و دالور .)1230 ،بکا ايکن
دو يف به نظر میآيد مشکت روانی میدواند به عنوان يکی از عوامل مستعد نندۀ فرد
جهت گراين به سمت جرم و و وع مجدد برخی رفتارهای باهکارانه محسوو شکود ،ک ا
دشدي و درمان اين مشکت نقن مکؤثری در کاهن رفتکارهکای باهکارانکه خواهکد
داشت.
در بحث بهداشت و دعادل روانی ،خود فرد به دنهايی مد نظر کرار نمکی گيکرد ،بلککه
آنچه ه فرد را احااه نموده است نيا مورد دوجه میباشد .دعداد زيکادی از م تتيکان بکه
اختتال رفتاری به واسطۀ عدم بستری در بيمارسکتان و برخکوردار ن کودن از هکرگونکه
برنامه درمانی مناسا ،عدم درک مناسا خانواده ،فاميل و دوستان آنها و از سوی ديعر
ااتق برچساهايی همچون دن ل ،بیعرضه ،احمق و نظاير آن به بيماران ،نتيجهای جکا
روانۀ زندان نمودن اين افراد ندارد (ميتنیفر.)1230 ،
با دوجه به م احث مطرح شده و وهنهايی ه وجود در دی از اختتال روانی و
شدصيتی مرد ط با هويت افراد در زندانيان را دأييد می ند و همچنين اهميت وضکعيت
زنان زندانی ،وهشعر به دن ال بررسی اين مؤ فهها در زنان زندانی شکور ايکران اسکت،
چرا ه در بيشتر وهنها ستمت روان مردان زنکدانی مکورد بررسکی رارگرفتکه و بکه
1. Rothblum
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هويت اين زنان ه بر يفيت دصميمگيری و حل مس له آنان اثر میگ ارد دوجه متری
شده است و ااتعا می در اختيار متدصصين مربواه میباشد.
در راستای وهن حاضر اسم بکلو ،ا هی ،جوان و محمودزاده ( )1200در وهشی
با عنوان "بررسی مياان شيوع اختتال روان اشکی در زندانيان مرد زنکدان خکوی" بکه
اين نتايپ دست يافتنده شيوع لی اختتال شدصيت در نمونۀ 012نفری آنهکا %1383
بود ه از ايکن در کد  %2280دارای اخکتتل شدصکيت ضکد اجتمکاعی و  %0081دارای
اختتل شدصيت مرزی بودند %06 .نمونه نيا دارای اختتل روان اشکی در محکور يکه
بودند ،ه در ميان آنها اختتل افسردگی خفيکف ( )%182و اخکتتل افسکردگی اساسکی
( )%083بيشترين مياان شيوع را به خود اختصاص میدادند.
در همين راستا ،رستعارینيا ( ،)1233در وهشی با عنوان "اختتال روانکی شکايع
در بين زندانيان و دأثير اشتلال به ار در آن" دعداد  22نفر از زندانيان زندان شهر آبکاده
را به ور دصادفی انتداو و مياان شيوع را در آنها بررسی کرد .نتکايپ ايکن بررسکی
نشان داد ه در مجموع بيشترين شد اختتال روانی در بين زنکدانيان ،انحکراف ضکد
اجتمککاعی و افسککردگی و متککرين آن در هيیو نککدری (خککود بيمککار انعککاری) ،مانيککا،
اسکياوفرنی و شدصيت هيستريه است.
مطا عۀ فرايرز ،اسچمورو ،النگ ،مارگو يس ،هنکی ،بکری ،بکروون ،باربکاری و هکردس
( ،)0212نشان داد ه  %0281از مکردان و  %0083از زنکان در زنکدان ميشکيعان مشککل
روانی جدی دارند .در مردان نشانعان منفی ( )%086و در زنان ابتت به افسردگی ()%1083
بين از ساير اختتال مشاهده شد.
فاضل و دانن ( )0220نيا س از بررسی  60مطا عکه که بکين سکالهکای  1066و
1

 0221دز زندانها انجام شده است به اين نتيجه دست يافتند ه دقري ا زنکدانیهکا در
7
شور های غربی (استرا يا ،انادا ،اير ند ،فنتند ،نروژ ،سوئد ،نيوز ند ،انعليس و آمريکا) از
بيماریهای روانی رنپ میبرند .ا کق مطا عکۀ آنهکا دقري کا  %0مکردان و زنکان زنکدانی
بيماریهای سايکوديه دارند %12 ،مردان و  %10زنان افسکردگی اساسکی %00 ،زنکان و
 %61مردان اختتل شدصيت دارند ه  %01اين زنان و  %02مکردان اخکتتل شدصکيت
ضد اجتماعی دارند.
شرايط ر آشوو زمانۀ ما ه هر حظه ستمت عمومی فرد را دهديد می ند ،ايجکاو
می ند شناخت روشنی از هويت خود داشته باشد .بیخ ر از ماهيت خوين نه میدانکيم
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يستيم و نه میدوانيم به خودمان اعتماد نيم .ث ادی را ه نمکیدکوانيم در دنيکا بيکابيم
بايد در وجود خود ايجاد نيم .از ديدگاه اجتماعی نيا فرد بايد يه سری مس و يتهکای
فردی ،خانوادگی و اجتماعی را بی يرد؛ از اين رو ث ا روشن هويتی و آگاهی از ماهيکت
خوين ،میدواند موجا مس و يت يری بهينۀ فرد شکود .اريکسکون در ايکن زمينکه بکر
اهميت بافت اجتماعی و خانوادگی در شکلگيری هويت دأ يد می ند (سعاددی شکامير،
 .)1232گفته میشود هويت وابسته به گ شته و دعيين نندۀ آينکده مکیباشکد ،ارد کاط
هويت با گ شته به نوعی در ارد اط با بافکت اجتمکاعی و زنکدگی خکانوادگی فکرد اسکت،
گ شتهای ه شايد برای يه مجرم سدتدر و نامساعددر از گ شته افکراد عکادی جامعکه
است .عتوه بر اين ،هويت از اين نظر دعيين ننده آينده است ه ساختار محکم و موفکق
آن ،در افااين اعتماد به نفس و دعهد افراد به وظايفشان نقن بساايی دارد و بکه دن کال
شکلگيری چنين هويت سا م و موفقی ،احتمال و وع رفتکار خشکونتآميکا و نا دتکه در
مو عيتهای مدتلف اهن خواهد يافت و فرد از راهحلهای مناسا دری جهت مواجهه
با مشکتدن استفاده خواهد رد.
1
يکی از دعريفهای مطرح شده در زمينهی هويت دوسط مارسيا ( )1036ارائکه شکده
است ،او هويت را در ي ی از بکاورهکا ،ارزپهکا ،نقکن ،رفتارهکا و مهکار هکای مدتلکف
شناختی ،اخت ی و علمی می داند ه در دوران بارگسا ی به يه ل منسجم و در يکا
يافته د ديل میگردد و موجا میشود فرد ،هم احساس يوستعی به گ شتۀ خکود يکدا
ند و هم جهتگيری خود را نس ت به آينده درسيم ند (برزونسکی.)0220 ،
اگر شد نتواند به هويت موفق و من ت دسکت يابکد ،سکعی مکی نکد از دو اريکق
باهکاری و اناوا يا انفعال هويتی يدا ند ،در حا ی ه هويت به دست آمده يه هويکت
مدصوص افراد شکست خورده است (جراره .)1232 ،ک وهن سکعاددی شکامير ()1232
نيا نشان داد ه افراد دارای س ه هويتی ااتعادی از باالدرين سطح مسک و يت و دعهکد
برخوردارند ،در حا ی ه افراد دارای س ه هويتی سکردرگمی -اجتنکابی از کاييندکرين
سطح مس و يت يری و دعهد برخوردارند .با دوجه به جايعاه و اهميتی ه هويت فرد در
نحوه دعامت فرد در اجتماع دارد ،به نظر میآيد نوع س ه هکويتی افکراد مکیدوانکد در
بروز رفتارهای باهکارانه و اردکاو جرم از جانا آنها مؤثر باشد.

1. Marcia
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همعام با افاين مياان جرم ،جامعه با افااين دعداد زنان زنکدانی نيکا مواجکه اسکت
(بشری اوالد .)1230 ،مطا عا انجام شده نشان داده است ه زنکان زنکدانی در مقايسکه
با مردان زندانی بيشتر از اختتال شدصيت و بيماریهای روانی رنپ میبرند (مظکاهری
و همکاران .)1230 ،نتايپ اين دو وهن ،اهميت دوجکه بکه مسک لۀ جکرم را در جامعکۀ
زنان يادآور میشود ،چرا ه اين زنان نيا مانند بسياری از زنکان ديعکر نقکن مهمکی در
خانواده و دربيت فرزندان بر عهده دارند ،اگر بعد از و وع جرم و در اول دورۀ زندان هيچ
ا دامی در جهت رفع مشکت روان شکناختی احتمکا ی آنهکا نشکود ،مجکددا ًبکا همکان
مشکت به خانواده باز خواهند گشت در حا ی ه احتمال بروز رفتکارهکای غيکر کانونی
ديعر نيا از جانا آنها وجود دارد.
امروزه از مهمدرين اهداف سازمان زنکدانهکا و کارگااران ضکايی ،ا کتح و دربيکت
زندانيان به منظور اهن اردکاو مجدد جرم و بازگشت به زنکدان اسکت ،در ايکن راسکتا
يکی از برنامهها دوجه به ستمت روان مجرمکان و بافکت اجتمکاعی شککلدهنکدۀ هويکت
ناموفق در آنها میباشد.
يکی از مسائل مهم و نعران نندۀ زندگی اجتماعی ه دوجه بسياری از محققان را به
خود معطوف رده است ،اسخ به سواالدی نظير اين است ه چرا انسکان مردککا جکرم
می شود؟ چعونه میدوان از و وع جرم يشعيری رد؟ چعونه مکیدکوان سکطح اردککاو
جرم را در جامعه اهن داد؟
يافتههای وهن علمی و حيدری ( )1202نشان داد ه بين ايعاه هويت جوانکان و
اردکاو جرايم رابطۀ معناداری وجود دارد ،نمکرا ايعکاه هويکت آشکفته يکا را نکده در
جوانان مجرم بطور معناداری باالدر از ميانعين اين ايعاه هويت در جوانان عادی میباشد
و هرچه فرد متر بحران هويت را دجربه رده باشد و بکه دعهکد متکری رسکيده باشکد،
بيشتر احتمال دارد ا دام به رفتارهای مجرمانه نمايد.
يافتههای وهن با ری ،بهرامی و جت ی ( )1233در برسی رابطۀ بکين سک ههکای
د ستعی و نوع هويت بر روی  12زندانی زن و  12زندانی مرد نشان داد بين س ههکای
د ستعی و نوع هويت رابطۀ معناداری وجود دارد .زندانيان دارای س ه د ستعی ايمکن
به درديا دارای ايعاه های هويت موفق و در حال دعليق بودند ،در وردی که زنکدانيان
با س ه د ستعی ناايمن (اجتنابی و مضطرو ک دوسوگرا) بيشتر دارای ايعاههای هويت
آشفته و زودرس بودند.
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به نظر میرسد در بسياری از مجرمان داشکتن هويکت شکسکت و مشککت سکتمت
روان از علل بسيار مهم در بروز جرم و جنايت میباشکد .نتکايپ ايکن ک وهن مکیدوانکد
اختتال روانی و هويتی ابل دوجه در هر گروه از مجرمان زن را ينبينکی نکد و بکه
اين درديا ا داما مس و ين مربواه را در جهت يشعيری ،دشدي و درمان مشکت
زنان زندانی دسهيل رده و احتمال و وع مجدد جرم و بازگشکت برخکی مجرمکان را بکه
زندان اهن دهد.
از آنجا ه وهنهای می در زمينۀ مقايسۀ س ه هويتی و مياان شيوع اختتال
روانی در گروه زنان زندانی بکا دوجکه بکه نکوع جکرم آن هکا انجکام شکده اسکت و بيشکتر
وهنها به بررسی اختتال شدصيت در اين گروه رداخته است؛ وهشعر به دن کال
اسدعويی علمی به اين سواال است ه آيا س ه هويتی در زنان زندانی بر اساس نکوع
جرم متفاو است؟ و مياان شيوع اختتال روانی در زنان زندانی بکر اسکاس نکوع جکرم
چعونه است؟
روش پژوهش

وهن حاضر از نوع دو يفی -مقطعی اسکت .جامعکۀآماری ايکن ک وهن شکامل زنکان
زندانی استان دهران میباشند ه به د يل سر ت ،تل ،منککرا  ،اعتيکاد و بکدهکاری در
سال  1200در زندان به سر میبردند .اين وهن س از انجام همکاهنعیهکای الزم بکا
سازمان زندانها ،در يه فا لۀ زمانی دقري کاً  2ماهکه در سکال 1200در زنکدان مر کای
زنان استان دهران اجرا شد .نمونهگيری به روپ دصادفی ا قهبندی شده ور گرفکت،
به اين درديا ه زندانيان به  1زيرگروه جرائم مکا ی ،سکر ت ،اعتيکاد بکه مکواد مدکدر و
حمل آن ،تل و مشار ت در تل و جرائم منکرادکی دقسکيم و از هکر گکروه  02نفکر بکه
ور دصادفی انتداو شدند.
در جريان اين وهن جهت گردآوری دادههکا و ااتعکا الزم از دو رسکننامکه
 SCL-90-Rو س ه هويت ( 1)ISIبرزونسکی استفاده شد.
 .1پرسشننامه  :SCL-90-Rايکن رسکن نامکه شکامل  02سکوال اسکت و نکه ا قکه از
نشانههای روانشناختی را به همراه چند مورد متفر ه میسنجد .بيماریهکای جسکمی و

1. Identity Style Inventory.
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روانی ابکل بررسکی در ايکن آزمکون ع اردنکد ازه افسکردگی ،رخاشکعری ،بکدنیسکازی،
اضطراو ،روانگسستعی ،حساسيت در روابط متقابل ،افکار ارانوئيدی ،وسواس و فوبيا.
ايايی و روايی اين رسننامه درايران بين از  2/02گاارپ شده است (امام هادی و
همکاران ،)1231 ،مرعشی ضريا ايايی اين آزمون را با استفاده از روپ آ فای رون کا
بين  2/32دا  2/02گاارپ رده است و رضا ور با اسکتفاده از روپ بکاز آزمکايی ضکريا
ايايی آن را بين  2/63دا  2/31و ضريا روايی اين آزمون را بين  2/23دکا 2/66گکاارپ
رده است .آ فای رون ا محاسک ه شکده بکرای ايکن آزمکون در ک وهن حاضکر 2/06
محسابه و گاارپ شد.
 .5پرسشنامه سبک هويت ( )ISIبرزونسکی :رسننامۀ سک ه هويکت برزونسککی

يه رسننامۀ مداد  -اغ ی است ه سه س ه هويکت مدتلکف يعنکی سک ه هويکت
ااتعادی ،هنجاری و سردرگمی -اجتنابی را بررسی می ند و چند مادۀ آن نيکا مربکوط
به دعهد است.
برزونسکی ( )1000آ فای رون ا را برای س ه هويکت ااتعکادی  ،2/60برايسک ه
هويت هنجاری  2/66و برای س ه هويت سردرگم -اجتنابی  2/22گاارپ رد .وايکت و
همکاران ( )1003برای نسدۀ دجديد نظرشدۀ رسننامۀ س ه هويت ،آ فای رون کا
 2/60 ،2/10و  2/23را به درديا برای س ههای هويت ااتعادی ،هنجاری و سکردرگم-
اجتنابی و همچنين آ فای رون کا  2/20را بکرای دعهکد بکه دسکت آوردنکد (غضکنفری،
 .)1232در اين وهن نيا آ فای رون ا برای هر يه از س ههای هکويتی ااتعکادی،
هنجاری ،سردرگم -اجتنابی به درديا  2/62 ،2/62و  2/21به دست آمد.
برزونسکی ( ،)0220اعتقاد دارد ه افراد به اور فعال ادر به انتداو يکی از اين سه
س ه هويتی میباشنده
س ه هويت ااتعادی ،ظاهراً سازگارانهدرين س ه میباشد و در وا ع يه اسکتراد ی
حل مس له و يا مکانيسم نار آمدن برای ادارۀ مو عيتهای روزانه اسکت .يکه ا تشکاف
فعال و دعهد منعطف ،نياز برای شناخت و سطح بااليی از خود نداری است.
س ه هويت ااتعادی با دمايل به بررسی راهحلهای چند گانه برای مسائل و کاوپ
دربارۀ نقنهای گوناگون مشد میشکود (برزونسککی و همککاران ،1000 ،بکه نقکل از
عظيمی.)1232 ،
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س ه هنجاری ،بر اساس دقليد و د عيت از افراد مهم در زندگی فرد بنا شکده اسکت و
شامل يه ديدگاه بسته ذهنی ،غيرمنعطف و يه خکود نکداری ثابکت و سکر وو ننکدۀ
ا تشاف است .اين افراد دمايل به درخواسکت مکه و مشکاوره از افکراد برجسکته و مهکم
زندگی خود و حر ت بر روی استانداردها دارند و آنها از برخورد با ااتعادی ه با خکود
ندارهشان دعارض دارد ،اجتناو رده و دا حد امکان در مقابل دلييرا مقاومت می نند.
س ه هويت هنجاری همچنين با دحمل متر در شکرايط مک هم مشکد مکیشکود
(برزونسکی و همکاران ،1000 ،به نقل از عظيمی.)1232 ،
س ه سردرگم -اجتنابی ،سم ل برخورد افرهآميکا و مسکامحه در مشککت اسکت،
يه استراد ی متمر ا بر هيجان ه با سطح ايينی از دعهد و اعتماد به نفس و بیث کادی
خود نداره همراه میباشد .اين افراد معموالً دوجه می به آينده و يا نتايپ اوالنی مکد
انتداوهايشان دارند ،شايد بتوان گفکت آنهکا درگيکر يکه ا تشکاف سکازمان نايافتکه و
دصادفی هستند (شواردا.)0221 ،
روش تجزيه و تحليل دادهها و يافتههای پژوهش

سوالهای اين وهن با استفاده از اباارهای آمار استن اای ،دحليل واريانس (،)ANOVA
ضريا هم ستعی يرسون مورد دجايه و دحليل رار گرفت.
ااتعا دموگرافی گروه مورد مطا عه به شرح زير بوده
جدول  .1ماتريس فراوانی دادههای توصيفی مرتبط با نمونههای تحقيق
فراوانی

سن
وضعيت داهل

22/1
22/1
12/1

سطح دحصيت

متاهل
متار ه
بيوه

61
21
01

مجرد

02

01/1

مد زمان ح س
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 00و متر
01-20
21-00
01-10
 11و بيشتر

01
00
01
06
1

درصد
فراوانی
10/1
00/1
00/1
12
0/1

فراوانی
زير د لم
ديیلم
فوق ديیلم
يسانس
فوق يسانس و باالدر

02
61
02
16
0

 1-2سال
 0-2سال
بين از  2سال
متر از يه سال

23
01
0
122

متر از يکسال

122

درصد
فراوانی
03/1
20/1
12
3
1
66/1

10
10/1
0
66/1
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دادههای فوق نشان میدهد ه بيشترين فراوانی سن مربوط به گکروه سکنی 01-20
سال با فراوانی  00نفر زنان زندانی میباشد .ميانعين سنی نمونه  22/23سال ،مکد سکن
 06سال و حدا ل سن  12سال است.
در رابطه با وضعيت دأهل نيا بيشترين فراوانی  22/1در کد بکود و مربکوط بکه زنکان
زندانی است ه متار ه ردهاند .همچنين مترين در د فراوانی ( 12/1در کد) مربکوط
به زنان زندانی بيوه میباشد.
در بررسی سطح دحصيت نيا مشد شد ه بيشترين فراوانی ( 02نفر) مربوط بکه
زنان زندانی است ه دحصيت زير ديیلم داشتهاند.
بر اساس دادههای جدول شماره  0ه در زير آمده است ،دفاو معناداری در ميکاان
شيوع اختتال روانی در مقياسهای شکايا جسکمانی ،حساسکيت در روابکط متقابکل،
اضطراو ،رخاشعری و روانگسستعی بر اساس نوع جرم وجود دارد ،در حا ی که ميکان
زنان زندانی از نظر مياان شيوع اختتال مرد ط با مقياسهای وسواس ،افسردگی ،فوبيا
و افکار ارانوئيدی دفاو معناداری وجود ندارد.
بر اساس يافته های وهن ،مترين مياان شيوع ،در بين زنکان زنکدانی مربکوط بکه
مقياس روانگسستعی ( )%3/1میباشد و بيشترين در د فراوانی اخکتتل در بکين زنکان
زندانی مورد مطا عه مربوط به مقياس افسردگی ( )%21است.
ل ه ستمت روان نمونه را مورد بررسی کرار داده اسکت  %20/1افکراد
در شاخ
دارای ستمت روان بوده و  %02/1افراد از ستمت روان متری برخوردار میباشند .زنکان
زندانی با جرم اعتياد به مواد مددر از نظر مقياس بدنی سکازی و مقيکاس افسکردگی (بکا
فراوانی  11نفر) ،تل و مشار ت در تل از نظر مقياس افسردگی (با فراوانکی  11نفکر) و
مقياس افکار ارانوئيد (با فراوانی  11نفر) ،اعمال منافی عفت از نظر مقياس بدنی سکازی
(با فراوانی  16نفر) و مقياس افسردگی (با فراوانی  11نفر) ،ته رداری از نظکر مقيکاس
افسردگی (با فراوانی  11نفر) و سر ت از نظر مقياس بدنی سکازی (بکا فراوانکی  16نفکر)
ل ،بيشکترين در کد فراوانکی سکتمت
بيشترين فراوانیها را دارا بودند .از نظر شاخ
روان مربوط به زنان زندانی با جرم ته رداری ( )%00بود و زنانی ه با جرم اعتيکاد بکه
مواد مددر و اعمال منافی عفت (با  02در د فراوانی) در زندان بودنکد از سکتمت روان
متری برخوردار بودند.
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جدول  .5نتايج تحليل واريانس يک راهۀ ( )ANOVAجهت بررسی انواع اختالالت روانی
در نمونۀ مورد مطالعه در اين پژوهش بر حسب نوع جرم

مقياسها
مقياس شکايات
جسمانی

مقياس وسواس
مقياس حساسيت
در روابط متقابل

مقياس افسردگی

مقياس اضطراب
مقياس

پرخاشگری
مقياس فوبيا
مقياس

افکار پارانوئيدی
مقياس روان
گسستگی

شاخص کل

12/2/2014 1:14:38 PM

مجموع مجذورات
بين گروهی

10/00

درون گروهی

130/61

بين گروهی

0/26

مجموع

درجه

آزادی
0

101

020/20

100

درون گروهی

110/22

101

بين گروهی

10/21

0

مجموع

162/02

0

100

درون گروهی

130/30

101

بين گروهی

2/16

0

مجموع

101/10

100

درون گروهی

022/13

101

بين گروهی

11/06

0

مجموع

011/10

درون گروهی

100/26

بين گروهی

10/02

مجموع

100
101

022/12

100

درون گروهی

020/22

101

بين گروهی

0/31

0

مجموع

000/20

0

100

درون گروهی

020/23

101

بين گروهی

2/20

0

مجموع

000/60

100

درون گروهی

113/11

101

بين گروهی

10/22

0

مجموع

160/00

100

درون گروهی

162/33

101

بين گروهی

0/20

0

مجموع

درون گروهی
مجموع

131/06
120/61

100/22

100
101
100

ميانگين

مجذورات
2/61

2/022
1/20
2/316
2/126
2/023
1/30
1/26
0/32
2/031
2/12
1/101
0/060
1/100
2/02
2/312
2/10
2/361
0/02
2/216

مقدار

سطح

2/21

2/226

()F

1/20

2/20

1/23

0/01

0/621

0/260

1/102

0/232

2/02

معناداری

2/013

2/21

2/121

2/202

2/222

2/232

2/223

2/222

2/21
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آزمون روسکال  -وا يس نشان داد از بکين سکه سک ه هکويتی موجکود ،دنهکا بکين
نمرههای س ه هويتی هنجاری در ميان زنان زندانی به دفکيه کنپ نکوع جکرم کور
گرفته ،دفاو معناداری وجود داشکت .زنکان زنکدانی بکا جکرم تکل و مشکار ت در تکل
بيشترين ميانعين نمره را در س ه هويت هنجاری داشتند در حکا ی که سک ه هويکت
غا ا در زنان زندانی با جرم های اعتيکاد و حمکل مکواد ،ته کرداری و سکر ت ،سک ه
هويت سردرگم -اجتنابی بود .زنانی نيا ه مردکا اعمال منافی عفکت بودنکد در سک ه
هويت ااتعادی بيشترين ميانعين نمره را داشتند.
جدول  .9بررسی آزمون کروسکال برای سبکهای هويتی
در نمونۀ مورد مطالعه با توجه به نوع جرم
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سبک هويتی
هنجاری

نوع جرم
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کالهبرداری
سرقت

سبک هويتی
اطالعاتی

سردرگم

106/06

126/10

اعتياد وحمل موادمخدر
اعمال منافی عفت

32/22

قتل و مشارکت درقتل
کالهبرداری

102/23
122/20

اعتياد وحمل موادم خدر
اعمال منافی عفت

32/21

کالهبرداری
سرقت

0/226

0

2/26

36/00

112/03

قتل و مشارکت در قتل

11/032

0

2/220

31/20

120/06

سرقت

سبک هويتی

ميانگين
رتبهها

مجذور
خی

درجه
آزادی

سطح
معناداری

00/61

112/20

0/202

0

2/26

01/26

بحث و نتيجهگيری

در رابطه با سؤ ال اول ه مياان شيوع اختتال روانی در زنان زندانی بر اساس نوع جرم
ل ستمت زندانيان و شکايعدکرين
چعونه است؟ اسخ اين سؤال وهن از نظر شاخ
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اختتل با نتايپ وهن اسم بکلو و همکاران ()1200؛ با عنکوان بررسکی ميکاان شکيوع
اختتال روان اشکی در زندانيان مکرد زنکدان خکوی ،بکا نتکايپ مطا عکۀ رسکتعاری نيکا
()1233؛ با عنوان اختتال روانی شايع در بين زندانيان و دأثير اشکتلال بکه کار در آن،
با وهن فرايرز و همکاران ()0212؛ با عنوان نشکانعان درمکان بيمکاریهکای روانکی در
ميان زندانيان ،با مطا عه فاضل و دانن ()0220؛ با عنوان بررسی اختتال روانی جکدی
در  02222زندانی ،همسو بود ،به اين ور ه شيوع لی اخکتتال در ک وهنهکای
م ور در دامنهای مشابه بوده و افسردگی ،شايعدرين اختتل در نمونههای مورد بررسی
بوده است .الزم به ذ ر است ه بيشتر افراد نمونکه ايکن ک وهن ( )%66/1مکد زمکان
ح س خود را متر از يه سال گاارپ ردهاند ،ک ا بکه نظکر مکیآيکد در کد اخکتتل
محاس ه شده در اين گروه دحت دأثير شديد مد زمکان حضکور ايکن افکراد در زنکدان و
شرايط آن نمیباشد.
در اسخ به اين سؤال ه آيا س ههای هويتی در زنان زندانی بکر اسکاس نکوع جکرم
دفاو دارد؟ دا آنجا ه جستجوی محقق نشکان داد ،وهشکی که سک ه هويکت زنکان
ند يافت نشد ،اما میدوان اسخ ايکن سکؤال را بکا
زندانی را بر اساس نوع جرم مشد
وهن علمی و حيدری ()1202؛ ه به بررسکی رابطکۀ ميکان ايعکاه هويکت جوانکان و
اردکاو جرم در آنها رداخته بود ،با وهن با ری و همکاران ( )1233رفاً از اين نظر
ه در هر يه از وهنهای مک ور سک ه هويکت مجرمکان را آشکفته يکا سکردرگم و
زودرس ينبينی ردند همراستا دانست.
س ه هويت هنجاری با دمايل به يروی از نظرا و اعتقادا افراد مهکم و همچنکين
دحمل متر در شرايط م هم مشد می شود ،درگروهی ه جرم آنهکا تکل بکود23 ،
نفر به علت اردکاو تل و  0نفر به علت مشار ت در تل در زنکدان بودنکد ،افکرادی که
خود مردکا تل شده بودنکد ،علکت تکل را ا نکراً مشککت اخت کی و اعتيکاد مقتکول
میدانستند ه آنها را در شرايطی رار داده ه اين افراد به راهی جا تل فکر نکردنکد،
دو نفر ديعر نيا به د عيت از همسر خود درگير تل شده بودند .شکايد دحمکل کم ايکن
افراد و دمايلشان به يروی از افراد مهم زندگيشان ه مرد ط با نوع هويت آنهکا اسکت و
شرايط نا مساعد زندگيشان ه در شکلگيری هويت هنجاری آنها بیدأثير ن وده اسکت،
اين افراد را به سمت اردکاو جرم سوق داده است.
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سه گروه زنان زندانی با جرمهای اعتياد و حمل مواد ،ته کرداری و سکر ت ،سک ه
هويت سردرگم -اجتنابی داشتند ،ت در دعريف اين س ه متحظه شد که فکردی که
س ه هويت سردرگم -اجتنابی دارد ،سم ل برخورد افرهآميا و مسکامحه در مشککت
است ،يه استراد ی متمر ا بر هيجان ه با سطح ايينی از دعهد و اعتمکاد بکه نفکس و
بیث ادی خود نداره همراه میباشد .اين افراد معموالً دوجکه مکی بکه آينکده و يکا نتکايپ
اوالنی مد انتداو هايشان دارند ،شايد بتوان گفکت که آنهکا درگيکر يکه ا تشکاف
سازمان نايافته و دصادفی هستند (شواردا .)0221 ،چنين وي گکی هکايی را مکیدکوان دکا
حدی در افراد م تت به اختتل شدصيت ضد اجتماعی و اخکتتل شدصکيت مکرزی نيکا
مشاهده رد ،از آن جا ه در وهنهای زيادی به مياان باالی شيوع اختتل شدصکيت
ضد اجتماعی و اختتل شدصيت مرزی در زندانيان اشاره اسکت ( االهنکگ ،و يکلزاده و
دريس1231 ،؛ اسم بکلو و همکاران1200 ،؛ آراسته و همکاران )1232 ،و بکا دوجکه بکه
ارد اط اين س ه هويتی با اختتال شدصيت م ور ،اين احتمال نيکا وجکود دارد که
ابتت به هر يه از اين دو اختتل شدصيتی مرزی و ضد اجتماعی و داشتن س ه هويکت
سردگم -اجتنابی ،اين افراد را مستعد انجام اعمال ختف انون و رفتارهای ضد اجتماعی
نمايد.
س ه هويت ااتعادی ه از نظر برزونسکی ظاهراً سازگارانهدرين س ه مکیباشکد؛در
وا ع يه استراد ی حل مس له و يا مکانيسم نار آمدن برای ادارۀ مو عيکتهکای روزانکه
است .در اين وهن زنان زندانی با جرم منافی عفت بيشکترين نمکره را در ايکن سک ه
گرفتند و اين میدواند به اين علت باشد ه ا نر اين افراد از جرم خود بکه عنکوان من کع
درآمد زندگی خود و به عنوان راه حلکی بکرای فکرار از مشککت زنکدگی خکود اسکتفاده
می نند .از ارفی شايد اين س ه هويتی آنان دحت دأثير يککی از اخکتتال شدصکيتی
باشد ه در اراگراف ل دوضيح داده شد ،ا اين افراد شکايد سک ه هکويتی سکازگاری
داشته باشند اما راه حلی ه انتداو می نند موافق وانين و عرف جامعه نيست.
يافته های حا ل از ايکن ک وهن نشکان داد ميکاان شکيوع هکر يکه از اخکتتال و
همچنين س ه هويتی در گروههای مدتلف مجرمان متفاو است ،با اين وجکود دمکامی
زنان زندانی بدون دوجه به سطح ستمت روان و هويتشان در بنکدهکايی نکار هکم کرار
میگيرند ه شايد اين موضوع در افااين جرم و خشونت در آنها بیدأثير ن اشکد و ايکن
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اميد وجود دارد ه بتوان با عنايت به دفاو های موجود ،نظم و محکيط سکا مدکری را در
زندان ايجاد رد.
در مجموع میدوان گفکت هنکوز ااتعکا مکا از وضکعيت اخکتتال روان اشککی و
مشکت هويتی زنان زندانی شور بسيار محدود میباشد و برای رسيدن به ددمين ابل
ول بايد مطا عا بيشتری در زندانهای مدتلف شور انجام شود .برگااری نشستهای
علمی و خانوادگی و دحليل ارشناسی وضعيت ستمت روان زندانيان و اجرای برنامههای
درمانی برای دأمين ستمت روان اين افراد به اکرق مدتلکف بکا رويککرد ا کتحی چنکد
وجهی جهت باز روری ،ا تح و بازگشت سعاددمندانه زنان زنکدانی بکه اجتمکاع يککی از
برنامههايی است ه به نظر میآيد میدواند در به ود وضعيت زنکان مجکرم بکا دوجکه بکه
جايعاهی ه زن در خانواده دارد مفيد وا ع شود و بايد مد نظر مس و ين رار گيرد.
محدوديتهای پژوهش

 احساس نا امنی آزمودنی در ارائه اسخ اد انه به رسننامه به خاار شکرايط
زندان ،علی رغم دوضيحادی که دوسکط وهشکعر کين از اجکرای دسکت بکه
شر ت نندگان داده میشد.

 از آنجا ه اين وهن در زنان زندانی انجام شده است ،بايد در دعمکيم نتکايپ
برای مردان زندانی و افراد عادی احتياط نمود.

 به د يل موانع امنيتی ه در محيط زندان وجود داشکت ،امککان دسترسکی بکه
رونده اشکی زندانيان و اجرای مصاح ه روان اشککی بکرای طعکیدکر شکدن
نتايپ به دست آمده برای محقق وجود نداشت.

پيشنهادهای کاربردی و پژوهشی

 با دوجه به اين ه  %02/1زنان زندانی از ستمت روان متری برخکوردار بودنکد،
اجرای برنامههای درمانی برای دأمين ستمت روان اين افراد و بازگشت آنها به
اجتماع با وضعيت بهتر يشنهاد میشود.
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 از آنجا ه در اين وهن س ه هويتی غا ا زنان زندانی سردرگم -اجتنکابی
بود و بيشتر مشکت اين س ه هويتی در حيطۀ حل مس له و دصکميم گيکری
است ،ا يشنهاد میشود ه دورههای مهار های زنکدگی بکا دأ يکد بکر حکل
مس له و دصميمگيری برای اين گروه برگاار شود.

 يشنهاد میشود مس و ين در واحد بازرسی زندان ،هنعام بازجويی از زنکدانيان
به س ه هويتی غا ا در هر زندانی دوجه داشته و آن را در روپ ارزيابی خکود
مورد دوجه رار دهند.
 گرچه در اين وهن مهمدرين اختتال روانی و س ه هويتی زنکدانيان مکورد
بررسی رار گرفتند ،اما يشنهاد میشود در وهنهای آدی برخکی اخکتتال
و نشانعان ديعر نيا مانند اختتال جنسی ،خواو ،نتکرل دکانکه و اخکتتال
دوران ود ی و نوجوانی نيا در نظر گرفته شوند.

در ايان نيا از سازمان زنکدانهکای اسکتان دهکران برايهمککاری ،اجکرا و دحقکق ايکن
وهن دشکر و دردانی میشود.
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