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غیر زندانی (مطالعه ی مورد شاهدی شهر تهران)
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آناهیتا خدابخشی کوالیی* ،1مرضیه اسکندری ،2مصطفی اقلیما ،3مرجان مجرب ،4رسول برزگر خضری
 *1استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه خاتم ،تهران ،ایران
2کارشناس ارشد مشاوره ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی مرکزی ،اراک ،ایران
3استادیار مددکاری اجتماعی ،انجمن مددکاران اجتماعی ایران ،تهران ،ایران
4کارشناس ارشد مشاوره ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه خاتم ،تهران ،ایران
5کارشناس ارشد مشاوره ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه خاتم ،تهران ،ایران

(دریافت – 1930/66/93 :پذیرش(1930/60/13 :
چکیده
مقدمه :زنان زندانی بخش کوچک اما رو به افزایشی از جامعه هستند که توجه به مسائل روان شناختی و اجتماعی آن ها حائز
اهمیت است.
هدف :مطالعه ی حاضر با هدف مقایسه ی سطح شفقت به خود و دلبستگی به خدا در زنان زندانی با سابقه ی مجرمیت
منکراتی و زنان غیر زندانی شهر تهران در سال  5335انجام شد.
روش :روش این پژوهش ،مورد شاهدی می باشد .جامعه ی آماری پژوهش به دو بخش تقسیم شده است .جامعه ی آماری
زنان زندانی ،که کلیه زنان زندانی در بند نسوان زندان های شهر تهران با سابقه ی مجرمیت منکراتی در سال  5335بودند؛ و
جامعه ی زنان غیرزندانی شامل کلیه زنان مراجعه کننده به پارک ها ،مراکز خرید و مراکز تفریحی وابسته به شهرداری بودند؛
که از نظر سن ،وضعیت تاهل ،و میزان تحصیالت با گروه زنان زندانی همتاسازی گروهی شدند .از میان آن ها 06 ،نفر زنان
زندانی در بند نسوان زندانهای شهر تهران و  06نفر زنان غیر زندانی در سال  ،5335با استفاده از روش نمونهگیری در
دسترس انتخاب شدند .از آزمودنیها خواسته شد تا پرسشنامه ی شفقت به خود و دلبستگی به خدا را تکمیل نمایند .برای
تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تی مستقل و مجذور کا برای مقایسه ی دو گروه استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که میانگین نمرات گروه زنان زندانی و زنان غیر زندانی در متغیر شفقت به خود و تمامی مؤلفههای
آن (مهربانی به خود ،قضاوت کردن درباره ی خود ،اشتراک انسانی ،انزوا ،ذهناگاهی ،همانندسازی افراطی) تفاوت معناداری
) (p<0/001داشت .در گروه زنان غیر زندانی ،میزان شفقت به خود ،جز مولفه های انزوا و همانند سازی افراطی ،بیشتر از
گروه زنان زندانی بود .هم چنین مشخص شد که میانگین نمرات دو گروه در متغیر دلبستگی به خدا و مولفه های آن(ارتباط با
خدا ،ت وکل ،اعتماد در برابر عدم اعتماد و توجه به خدا) تفاوت معناداری )(P<0/001داشت .به این صورت که میانگین نمرات
گروه زنان زندانی در این متغیر و مولفه های آن ،کمتر از میانگین نمرات زنان غیر زندانی است.
نتیجهگیری :نتیجه ی این پژوهش آشکار ساخت که سطح شفقت به خود و دلبستگی به خدا در زنان زندانی با سابقه ی
مجرمیت منکراتی جز مولفه های انزوا و همانندسازی افراطی ،کمتر از زنان غیر زندانی است .پرداختن به این متغیرهای روان
شناختی بیانگر آن است که شفقت به خود و دلبستگی به خدا ،از افراد در برابر شرایط پر تنش و مشکالت زندگی و پیشگیری
از وقوع جرم و بزه میتواند به عنوان سپری محافظ عمل کنند.
کلید واژهها :شفقت به خود ،دلبستگی به خدا ،زنان ،زندانی
* تهران ،دانشگاه خاتم ،دانشکده علوم انسانی

Email: anna_khodabakhshi@yahoo.com

Downloaded from njv.bpums.ac.ir at 3:36 +0430 on Wednesday August 22nd 2018

مقایسه ی سطح شفقت به خود و دلبستگی به خدا در زنان زندانی با سابقه ی مجرمیت منکراتی و زنان

Downloaded from njv.bpums.ac.ir at 3:36 +0430 on Wednesday August 22nd 2018

 /64پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال چهارم /شماره  /11تابستان 1930

دامنه ی انحرافات اجتماعی در جامعه بسیار گسترده شده

برداشت از خود منفی باشد؛ سطح تحمل افراد در برابر

است .تریدی نیست که طیف وسیعی از عوامل روان

پریشانی و فشارهای زندگی کاهش می یابد و بالعکس.

شناختی و اجتماعی در وقوع جرم و ایجاد این شرایط

یکی از مفاهیم روان شناختی که به عنوان عامل انعطاف

دخیل بوده اند )5( .آمارهای موجود نشان می دهند که

ورزی روانی و هیجانی در برابر سازگاری با مشکالت عمل

شیوع جرم در بسیاری از کشورها در حال افزایش است؛ و

می کند؛ شفقت به خود است .شفقت به خود را می توان

همگام با آن پدیده ی زنان زندانی رو به افزایش بوده و

به عنوان یک موضع مثبت نسبت به خود ،زمانی که همه

کشور ما نیز از این مسئله مستثنی نیست.)2( .از آنجا که

چیز بد پیش میرود؛ تعریف کرد .شفقت به خود به عنوان

زنان عضو اصلی خانواده هستند و نیمی از پیکر اجتماعی

یک صفت و عاملی محافظت کننده در برابر مشکالت و

جامعه را تشکیل می دهند؛ و به عنوان هسته اصلی

ایجاد انعطاف ورزی عاطفی در افراد محسوب میشود)0( .

خانواده ،نقش اساسی را در سالمت اعضای خانواده به

افراد ،هیجان های منفی را همانند غم ،ناراحتی ،دلزدگی و

عهده دارند؛ طبیعی است که سالمت جامعه نیز به شدت

شکست در زندگی شان ،تجربه می کنند .به منظور مقابله

متاثر از سالمت روان و شادابی زنان است .چنان چه

با چنین هیجان های منفی ،آن ها نیازمند تسکین دادن و

انحراف در این قشر افزایش یابد؛ سالمت جامعه و استحکام

مرتفع ساختن مشکالت و نیازمند غلبه بر هیجان های

خانواده ها را دچار تزلزل خواهد کرد )3( .یکی از جرائمی

منفی ،بدون هرگونه آسیب روان شناختی جانبی دیگر

که در زنان زندانی شیوع نسبتا باالیی دارد؛ جرائم منکراتی

هستند .این افراد باید شفقت به خودشان را در برخورد با

است که شامل کلیه اعمال از قبیل؛ اشاعه ی فحشاء و

هیجان های منفی افزایش دهند )7( .متغیر شفقت به خود

منکرا ت ،تحریک ،تشویق ،ترغیب ،تهدید یا دعوت به فساد

دارای سه جنبه است :مهربانی با خود در برابر قضاوت

و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی،

درباره ی خویشتن ،احساس مشترک انسانی در برابر انزوا و

انتشار ،توزیع و معامله ی محتوای خالف عفت عمومی

گوشه گیری به هوشیاری در برابر همانند سازی فزاینده.

(مبتذل و مستهجن) و ...می باشد )5،4( .با توجه به

( )8شفقت به خود پیش بینی کننده ی مناسبی برای

اهمیت مسائل مطرح شده ،لزوم بررسی ویژگی های روان

رفتارهای ارتباطی مثبت می باشد )3( .تحقیقات نشان

شناختی بر شکل گیری شخصیت زنان زندانی ،انکار ناپذیر

داده اند که شفقت به خود با رضایت از زندگی رابطه ی

است .هم چنین ،مطالعه ی مولفه های روان شناختی که

مثبت دارد.)56( .نتایج تحقیق  Yarnellو همکاران نشان

از بروز جرم در این زنان پیشگیری می کند ،ضروری است.

داد که افرادی که دارای شفقت به خود باالتری هستند؛ در

یکی از عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری شخصیت افراد

حل تعارض های بین فردی سازش بیشتری از خودشان
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مقدمه

برداشت و درک از خویشتن و تحول من است .چنان چه

خدابخشی کوالیی و همکاران

مقایسه سطح شفقت به خود و دلبستگی به خدا در زنان 63/...

دهند )55( .هم چنین ،بین شفقت به خود و شادکامی و

کنند .3 .سبک دلبستگی دوسوگرا-مضطرب :در این سبک

تندرستی فردی ،ارتباط مثبت وجود دارد 52( .و  )53از

افراد در ارتباط با خدا احساس بی ثباتی و سردرگمی می

طرفی ،بین شفقت به خود و نگرانی های زندگی رابطه ی

کنند و نگران طرد شدن از جانب خدا هستند )26( .نتیجه

منفی وجود دارد)54( .

ی پژوهش خدابخشی کوالیی و همکاران نشان داد که

شفقت به خود با تجارب معنوی و بهزیستی روان شناختی

دلبستگی به خدا در پیشبینی تابآوری و سالمت روان

رابطه ی مثبت دارد )55( .دلبستگی به خدا یک تجربه ی

افراد نقش دارد )25( .هم چنین ،ارتباط منفی بین

معنوی و باور مذهبی است )50( .نظریه ی دلبستگی در

دلبستگی به خداوند و ترس از مرگ را نشان داده است.

حوزه ی مذهب ،این ایده را مطرح می سازد؛ که بسیاری

( )22هم چنین  Morliو  moranدر پژوهشی نشان

از افراد ،خداوند را به عنوان یک مقوله ی روان شناسی

دادندکه دلبستگی به خدا با خودکارامدی مثبت در

همانند منبع دلبستگی می پذیرند )57( .به نظر می رسد

دانشجویان رابطه دارد Salerno )24( .و  Bottomدر

دلبستگی به یک وجود الیزال و جاودانه ،نیازهای روان

پژوهشی نشان دادند که بین دلبستگی به خدا و مصرف

شناختی انسان ها را به نحو سازنده ای برآورده و آن ها را

الکل رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد؛ و آزمودنی

از دغدغههای زندگی روزمره رها می سازد)58( .

های دارای سبک دلبستگی ایمن ،کمتر از آزمودنی های

 Kirkpatrickبه عنوان یکی از نخستین نظریه پردازان

دارای سبک دلبستگی اجتنابی و مضطرب -دوسوگرا به

در زمینه ی دلبستگی به خدا ،معتقد است که"دلبستگی

مصرف الکل می پردازند)23( .

به مراقبت اولیه در دوران کودکی ،با گذشت زمان ،به

بنابر آن چه گفته شد؛ مطالعه ی متغیرهایی که بتواند در

شکل دلبستگی به خدا و وطن ادامه می یابد ".او بر این

بررسی مسائل روان شناختی زنان زندانی با سابقه ی

باور است که مؤمنان ارتباط متقابل شخصی با خدای

مجرمیت منکراتی ،اطالعاتی را در اختیار پژوهشگران قرار

محبوب ،دانا و نیرومند برقرار می کنند؛ و این تعامل ها به

بدهد؛ ضروری به نظر می رسد .از این رو پژوهش حاضر با

دلبستگی در افراد منجر می شود )53( .بر اساس کیفیت

هدف مقایسه ی سطح شفقت به خود و دلبستگی به خدا

ارتباط افراد با خدا می توان سه نوع سبک دلبستگی به

در زنان زندانی با سابقه ی مجرمیت منکراتی و زنان

خدا را برشمرد.5 :سبک دلبستگی ایمن :در این سبک

غیرزندانی در شهر تهران انجام شده است.

ارتباط افراد با خدا با احساساتی هم چون امنیت ،آرامش و

روش مطالعه

رضایت خاطر همراه است .2 .سبک دلبستگی اجتنابی:

روش این پژوهش مورد -شاهدی محسوب می شود.

افراد برخوردار از این سبک ،از برقراری ارتباط نزدیک با

جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه زنان زندانی در بند
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نشان داده؛ و آشفتگی های عاطفی کمتری را بروز می

خداوند اکراه دارند و هر نوع نیاز به خداوند را انکار می

 /06پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال چهارم /شماره  /11تابستان 1930

نظر سن ،تأهل ،تعداد فرزندان و تحصیالت با گروه زنان

ساده انتخاب و از آن ها دعوت کرد که پرسشنامه ها را

زندانی ،همتاسازی گروهی شده اند؛ تشکیل دادند .تعداد

تکمیل نمایند .جهت رعایت مالحظات اخالقی ،پژوهشگر

نمونه ی مورد نظر 526 ،نفر بود؛ که با روش نمونه گیری

با معرفی خود و توضیح اهداف و روش پژوهش و جلب

تصادفی ساده (از جامعه ی زنان غیر زندانی) و نمونه

رضایت آگاهانه به طور شفاهی به آزمودنی های گروه نمونه

گیری در دسترس (از جامعه ی زنان زندانی) انتخاب

اطمینان داد که اطالعات آنان محرمانه باقی خواهند ماند.

شدند .با توجه به اینکه از واریانس جامعه و احتمال

هم چنین قبل از ارائه ی پرسشنامه ها ،با بیان توضیحات

موفقیت یا عدم موفقیت متغیرها ،پژوهشگران اطالع

روشن ،اطالعات مربوط به پژوهش ،به اطالع آزمودنی ها

دقیقی نداشتند؛ و در این شرایط نمی توان از فرمول های

رسید؛ و اعالم شد که می توانند در صورت تمایل از نتایج

آماری برای برآورد حجم نمونه استفاده کرد؛ از این رو،

پرسشنامه ها مطلع بشوند.

برای تعیین حجم نمونه در این مطالعه ،از جدول مورگان

برای جمع آوری داده ها از مقیاس شفقت به خود 5و

استفاده شد .این جدول ،حداکثر تعداد نمونه را ارائه می

پرسشنامه ی دلبستگی به خدا 2استفاده شده است.

دهد .از آنجایی که جمعیت زنان زندانی در بند نسوان با

مقیاس شفقت به خود پرسشنامه ای  52ماده ای است که،

توجه به جرم منکراتی ،نزدیک  75بود؛ به همین دلیل

توسط  Neffدر سال  2663برای اندازه گیری شش

حجم نمونه برای این گروه  06نفر برآورد شد؛ و برابر با

مؤلفه ی مهربانی به خود ،قضاوت کردن درباره ی خود،

گروه مورد ،نمونه ی شاهد انتخاب گردید.

اشتراک انسانی ،انزوا ،ذهن آگاهی و همانندسازی افراطی

زنان غیر زندانی از میان زنانی که به پارک ها ،مراکز خرید

هر کدام دو گویه ،تدوین شده است .گویه ها در یک

و مراکز تفریحی شهرداری آمده بودند؛ انتخاب شدند .برای

مقیاس لیکرت  5رتبه ای ،از تقریبا هرگز= 5تا تقریبا

اجرای پژوهش حاضر ،با زندان هایی که زندانیان آن ها

همیشه= 5تنظیم شده که نمره ی باالتر ،سطح باالتر

مورد بررسی قرار گرفتند؛ هماهنگی های الزم به عمل

شفقت به خود را نشان می دهد .ماده های-55-3-8-4-5

آمد .سپس برای جمع آوری داده های گروه زنان زندانی

 52که مربوط به خرده مقیاس های انزوا و همانند سازی

با سابقه ی مجرمیت منکراتی(شامل؛ تن فروشی ،تحریک،

افراطی ،به صورت معکوس نمره گذاری می شوند .کمترین

تشویق ،ترغیب ،تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و

نمره  5و بیشترین نمره  06می باشد)2663( Neff .

ارتکاب جرایم منافی عفت) از نمونه گیری در دسترس،

ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس را  6/32و برای

استفاده شد .به این ترتیب که ،پژوهشگر با توجه به در

خرده مقیاسهای مهربانی به خود ،6/78قضاوت کردن

دسترس بودن نمونه ها در جامعه ی مذکور ،ابتدا از زنان

1

. self-compassion scale
. God attachment Questioner

2
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نسوان و زنان غیر زندانی شهر تهران در سال  5335که از

زندانی و زنان غیر زندانی ،تعدادی را به شکل تصادفی

خدابخشی کوالیی و همکاران

مقایسه سطح شفقت به خود و دلبستگی به خدا در زنان 01/...

ذهن آگاهی  6/75و همانندسازی افراطی  6/85گزارش

خدا( 8گویه) ،توکل( 5گویه) ،اعتماد در مقابل عدم

داده است )24( .در پژوهش شهبازی و همکاران ،ضریب

اعتماد( 5گویه) و توجه به خدا( 0گویه) می باشد .ضریب

آلفا برای نمره ی کلی مقیاس  6/35است .هم چنین ،در

پایایی  54سؤال اضطراب را به روش آلفای کرونباخ 6/82

ایران ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای

و  54سؤال جتناب از دلبستگی با خدا را  6/83برآورد

مهربانی به خود ،قضاوت کردن خود ،تجارب مشترک

کرده اند )25( .در پژوهشی ،خدابخشی کوالیی و همکاران،

انسانی ،انزوا ،ذهن آگاهی و همانندسازی افراطی به ترتیب

میزان همبستگی سبک اضطراب از طرد و سبک اجتناب از

 6/32 ،6/88 ،6/35 ،6/87 ،6/83و  6/77میباشند .روایی

صمیمیت را با کل مقیاس به ترتیب برابر  6/08و  6/74به

همزمان و همگرا ی پرسشنامه نیز مطلوب گزارش گردیده

دست آورد )25( .در این پژوهش ،ضرایب آلفای کرونباخ

است)7( .

برای ابعاد اجتناب از صمیمیت و اضطراب از طرد را به

برای اندازه گیری متغیر دلبستگی به خدا ،از پرسشنامه ی

ترتیب برابر با  6/80و  6/83گزارش کرد.

 28گویهای که توسط  Beckو  McDonaldدر سال

در نهایت ،برای تجزیه و تحلیل داده های مستخرج از

 2664ساخته شد؛ استفاده شده است .گویههای این

پژوهش ،از آمار توصیفی شامل میانگین ،فراوانی ،درصد

پرسشنامه جهت نمره گذاری به صورت لیکرت  5گزینه

فراوانی و انحراف معیار و در آمار استنباطی از آزمون تی

ای از (بسیار مخالفم=( ،)5مخالفم=( ،)2نظری ندارم=،)3

مستقل و کای دو برای مقایسه ی میانگین بین دو گروه

(موافقم= )4و (بسیار موافقم= )5میباشد؛ که نتیجه ی

استفاده شد .هم چنین داده ها از طریق نرم افزار

انجام این آزمون دو نمره است؛ نمره ی اول ،شاخص

 SPSSv.21تحلیل شدند.

اجتناب آزمودنی در رابطه ی دلبستگی با خدا و نمره ی

یافته ها

دوم ،شاخص اضطراب وی در این رابطه است .نمره ی

شرکتکنندگان در این مطالعه 06 ،زن زندانی و  06زن

پایین در این دو زیرمقیاس نشانه ی دلبستگی ایمن و

غیر زندانی شهر تهران در سال  5335بودند؛ که میانگین

نمره ی باال در هر دو نشان دهنده ی دلبستگی نا ایمن

سنی زنان زندانی  33/38±3/4و زنان غیر زندانی±4/5

است .نمره ی باال در زیرمقیاس اجتنابی و نمره ی پایین

 34/03از دامنه ی سنی  22تا  54سال بود .سایر اطالعات

در زیرمقیاس اضطرابی ،نشانه ی دلبستگی اجتنابی و

دموگرافیک شرکت کنندگان در پژوهش ،در جدول 5

عکس این حالت نشان دهنده ی دلبستگی اضطرابی است.

گزارش شده است.

http://njv.bpums.ac.ir

Downloaded from njv.bpums.ac.ir at 3:36 +0430 on Wednesday August 22nd 2018

خود  ،6/77ویژگی اشتراک انسانی  ،6/86انزواطلبی ،6/73

این پرسشنامه دارای چهار خرده مقیاس است .ارتباط با

 /09پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال چهارم /شماره  /11تابستان 1930

جدول شماره ( :)1مقایسه ی متغیرهای دموگرافیک بین گروه زنان زندانی و غیر زندانی
گروه

متغیر
تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

دیپلم و زیر دیپلم

(30 )06

(35 )58-33

فوق دیپلم

(55 )25

(50 )20-07

لیسانس

(3 )55

(3 )55

متاهل

(27 )45

(23 )48 -34

مجرد

(26 )33-34

(58 )36

مطلقه

(53 )25-00

(53 )25-00

6/03
سطح
تحصیالت

وضعیت تاهل

6/532

آمار پارامتریک ،مستلزم پیش فرضهائی در مورد جامعهای که از آن نمونه گیری صورت گرفته است؛ میباشد .به عنوان مهم
ترین پیش فرض در آمار پارامتریک فرض میشود که توزیع جامعه ،نرمال است؛ و در این پژوهش ،نتایج آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف برای هیچ یک از متغیرها معنیدار نبود؛ که این یافته حاکی از آن است که فرض نرمال بودن برای متغیرها برقرار
است .از این رو از آزمون تی برای مقایسه ی میانگین بین دو گروه استفاده شد.
جدول شماره ( :)9مقایسه ی میانگین نمرات متغیر دلبستگی به خدا و مولفه های آن بین گروه زنان زندانی و غیر زندانی
گروه
دلبستگی به خدا

p-value

مورد

شاهد

Mean ±SD

Mean ±SD

ارتباط با خدا

57/55 ±2/4

53/2 ±5/8

6/660

توکل

52/50±2/5

56/8±5/67

6/67

اعتماد در برابر عدم
اعتماد

7/5±6/8

55/4±5/8

6/665

توجه به خدا

0/60±5/67

22/20±2/3

6/665

دلبستگی نمره کل

43/58±5/3

00/3±4/5

6/665

مقایسه ی میانگین دو گروه زنان زندانی و غیر زندانی در متغیر دلبستگی به خدا و مؤلفه های آن نشان داد که بین این دو گروه تفاوت
معناداری در نمره ی کل و تمامی مولفه ها وجود دارد )P<0/001( .همان طور که مالحظه می شود؛ میانگین نمرات دلبستگی به خدا و
مولفه های آن در گروه زنان زندانی کمتر از میانگین گروه زنان غیر زندانی است( .جدول )3
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زندانی

غیرزندانی

p-value

خدابخشی کوالیی و همکاران

مقایسه سطح شفقت به خود و دلبستگی به خدا در زنان 09/...

جدول شماره ( :)9مقایسه ی میانگین نمرات متغیر شفقت به خود و مولفه های آن بین گروه زنان زندانی و غیر زندانی

گروه
مورد

شاهد

شفقت به خود

Mean ±SD

Mean ±SD

مهربانی به خود

2/ 0 ± 6/ 4

7/7 ±6/4

0/000

قضاوت کردن درباره خود

2/8±6/7

4/3±2/5

0/00

اشتراک انسانی

2/5±6/5

5/2±3/68

0/000

انزوا

7/60±6/0

5/5±5/0

0/000

ذهن آگاهی

2/75±6/4

4/7±2/5

0/000

همانند سازی افراطی

0/5 ±6/7

5/4 ±5/2

0/000

نمره کل شفقت به خود

28/25±3/65

58/65±4/85

0/000

p-value

افراطی ،نشان داد که بین دو گروه ،تفاوت معناداری وجود دارد )P<0/001( .همان طور که مالحظه می شود؛ میانگین نمرات شفقت به
خود و مولفه های مهربانی به خود ،قضاوت کردن درباره ی خود ،اشتراک انسانی و ذهن آگاهی در گروه زنان زندانی کمتر از میانگین گروه
زنان غیر زندانی است؛ (جدول  )3در حالی که در مولفه های انزوا و همانندسازی افراطی ،زنان زندانی نمرات بیشتری را در مقایسه با زنان
غیرزندانی داشتند.

بحث

خود یعنی همانند سازی افراطی و انزوا ،نمرات بیشتری را

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان شفقت به خود

نسبت به زنان غیر زندانی به دست آوردند؛ زیرا برای انجام

و مولفه های آن جز انزوا و همانندسازی افراطی ،در گروه

رفتارهای مجرمانه ،تاثیر گروه و دار و دسته های تبهکاری

زنان غیر زندانی بیشتر از گروه زنان زندانی می باشد .به

بر این افراد بسیار زیاد است )26( .هم چنین این زنان

نظر می رسد که افراد دارای شفقت به خود ،احساسات

احساس انزوای بیشتری در مقایسه با زنان غیرزندانی

مهربانانه و شفقت ورزانه تری در روابطشان با دیگران

دارند؛ و همین انزوا و تنهایی؛ ،آن ها را به سوی تصمیم

داشته و تمایل به حمایت اجتماعی بیشتر و روابط بین

های ناآگاهانه و نابخردانه ی بیشتر سوق می دهد)24( .

فردی بهتری با اطرافیان خود دارند )25( .همین ویژگی ها

این یافته هم خوان با مطالعاتی است که به بررسی شفقت

مانع از ارتکاب افراد به جرائم منکراتی می شود .در حالی

به خود با دیگر متغیرهای روان شناختی پرداخته اند .به

که زنان زندانی ،در مولفه های پرسشنامه ی شفقت به

عنوان مثالBeck ،و همکاران در پژوهشی نشان دادند که

http://njv.bpums.ac.ir

Downloaded from njv.bpums.ac.ir at 3:36 +0430 on Wednesday August 22nd 2018

مقایسه ی میانگین نمرات دو گروه از زنان زندانی و غیر زندانی در نمره ی شفقت به خود و تمامی مؤلفه های آن جز انزوا و همانندسازی

 /06پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال چهارم /شماره  /11تابستان 1930

ی مثبت و معناداری وجود دارد )20( .افرادی که شفقت

پژوهش  Heffernanو همکاران نیز نشان داد که بین

به خود باالتری دارند؛ مهارت های مقابله ای مثبت تری را

شفقت به خود و هوش هیجانی ،رابطه ی مثبت وجود

در مقایسه با افراد با شفقت به خود پایین ،گزارش کردند.

دارد )34( .افراد دارای شفقت به خود ،نگرش حمایت

این افراد در ایجاد تمایز میان احساسات و رفتارهای

گرانه ای نسبت به خویش دارند؛ که داشتن این نگرش

مثبتشان از هیجان های منفی ،تواناترندYarnell )27( .

نسبت به خود با بسیاری از پیامد های روان شناختی

و Neffنیز نشان دادند که افراد با شفقت به خود در

مثبت همانند انگیزه ی بیشتر برای حل تعارض های فردی

موقعیت های تعارض آمیز با دیگران ،سازگاری بیشتری از

و بین فردی ،حل مسئله ی سازنده و ثبات زندگی

خود نشان می دهند؛ در حالی که افراد فاقد شفقت به

زناشویی ارتباط دارد)35( .

خود نمی توانند این سازگاری را داشته باشند )55( .افراد

نتایج پژوهش  Smeetو همکاران نیز نشان داد که

با شفقت به خود باال ،به راحتی از همسر خود و دیگران به

آموزش شفقت به خود باعث افزایش توجه آگاهانه به حال،

دلیل اشتباهات رخ داده ،عذرخواهی می کنند؛ و در پی

خوش بینی و خودکارامدی میشود )30( .پژوهش

بهبود جنبه های آسیبزای رابطه شان با دیگران هستند.

 Dyrenforthو همکاران نیز آشکار ساخت که افراد

( )28-36پژوهش  Yangو همکاران نشان داد که

دارای شفقت به خود ،رفتارهای مثبت و سازنده تری را در

شفقت با خود با رضایت از زندگی و امید ،رابطه ی مثبتی

روابطشان به کار می برند)37( .

دارد .به هر میزان که فرد از شفقت به خود باالتری

نتیجه ی دیگر پژوهش حاضر نشان داد که میزان

برخوردار باشد؛ به همان میزان رضایت از زندگی و امید

دلبستگی به خدا در گروه زنان زندانی در مقایسه با گروه

بیشتری دارد)35( .

زنان غیر زندانی کمتر می باشد .یکی از متغیرهای روان

 Neffو همکاران دریافتند که شفقت به خود نه تنها

شناختی که جایگاه ویژه ای در روانشناسی دینی به خود

انسان را شادتر و سالمتر می کند؛ بلکه پیش بینی کننده

اختصاص داده ،دلبستگی به خداوند است .این دلبستگی،

ی خوبی برای بهبود روابط صمیمانه است .آن ها نشان

ارتباط مستحکمی را با خدا تا پایان عمر ایجاد می کند.

دادند که مهربانی با خود ،به انسان کمک می کند تا در

( )38مفهوم دلبستگی به خداوند به این معناست که فرد

برابر کسانی که به آن عالقه مند هستیم؛ حمایت بیشتری

در شرایط سخت ،خدا را در کنار خود می بیند؛ و به او اتکا

را داشته باشیم )32( .یافته های پژوهشی  Albertsonو

می کند .این اتکا او را در کاربرد روش های معنوی در

همکاران نیز نشان داد که دوره های آموزش شفقت به

رویارویی با مشکالت کمک می کند .افراد با دلبستگی

خود ،منجر به کاهش نارضایتی از ظاهر و افزایش میزان

ایمن به خدا در مواقع مشکالت و سختی ها ،آرامش خود
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بین شفقت به خود و تاب آوری باال در برابر استرس ،رابطه

شفقت خود در بین زنان شده است )33( .هم چنین،

خدابخشی کوالیی و همکاران

مقایسه سطح شفقت به خود و دلبستگی به خدا در زنان 00/...

می دانند )57( .دلبستگی به خدا باعث می شود که فرد

زننده شود.

بتواند موقعیت های غیر قابل کنترل را تحت کنترل

از این رو پیشنهاد می شود که مسئوالن امر در سازمان

درآورد Brdshaw )33( .و همکاران در بررسی رابطه ی

زندان ها ،به طراحی و تدوین کارگاه ها و حتی دوره های

بین دلبستگی به خدا و آشفتگی روان شناختی نشان

آموزشی در مورد شفقت به خود و دلبستگی به خدا در

دادند که دلبستگی ایمن به خدا رابطه ی منفی ،و

زنان زندانی اقدام کنند .هم چنین ،انجام مطالعات طولی

دلبستگی اضطرابی به خدا رابطه ی مثبت با آشفتگی

برای بررسی بین این دو متغیر و بروز رفتار بزهکارانه در

روانی دارد )46( .نتایج تحقیق  Hartonو همکاران نیز

زنانی است که برای اولین بار زندانی می شوند.

حاکی از آن بود که دانشجویان برخوردار از دلبستگی

از محدودیت هایی که در پژوهش حاضر می توان به آن

ناایمن به خدا( ،دلبستگی اجتنابی و اضطرابی) به میزان

اشاره کرد؛ نمونه گیری در دسترس و محدود شدن افراد

بیشتری به رفتارهای پرخطری هم چون مصرف الکل و

نمونه به زندانیان زن زندان های شهر تهران در سال

مواد روان گردان روی می آورند )26( .دلبستگی ایمن به

 5335است .هم چنین ،استفاده از پرسشنامه ها به عنوان

خدا نقش مؤثری در شکل گیری ویژگی های سخترویی،

ابزار خودگزارشی است که می تواند باعث سوگیری در

تاب آوری و عزت نفس باال در افراد دارد42( .و )45افرادی

بیان نگرش ها و ارزیابی ها شود .هم چنین ،از دیگر

که دلبستگی ایمن به والدینشان دارند؛ دلبستگی ایمن به

محدودیت های این پژوهش ،روش پژوهش مورد شاهدی

خدا نیز دارند .از طرف دیگر ،مکانیزم جبرانی برای

و گذشته نگر است؛ که در این نوع از پژوهش امکان اثبات

دلبستگی ناایمن وجود دارد؛ به طوری که دلبستگی به

رابطه ی علی بین دو متغیر و زندانی شدن و انجام

خدا می تواند دلبستگی های ناایمن انسان را جبران کند.

رفتارهای خالف کارانه وجود ندارد.

( )43دلبستگی به خدا تحت عنوان ارتباط و گرایش

نتیجه گیری نهایی

عاطفی فرد به خداوند نیز تعریف می شود .در این تعلق

با وجود آنکه زنان زندانی درصد کمی از زندانیان کشور را

خاطر ،خداوند به عنوان پایگاهی امن شتاخته می شود که

شامل می شوند؛ اما از آنجایی که از گروه های در معرض

در همه ی شرایط می توان او را جستجو کرد)44-45( .

آسیب هستند؛ توجه به بعد سالمت روان آن ها باید بیش

به طور کلی می توان گفت که دو متغیر روان شناختی

از پیش مورد توجه قرار گیرد .با توجه به نتایج پژوهش به

مهم همانند شفقت به خود باال و دلبستگی به خدا می

نظر می رسد که بررسی مفاهیم روان شناختی هم چون

تواند با رفتارهای بهنجار در افراد ،رابطه داشته باشند .از

شفقت به خود و دلبستگی به خدا می تواند به مثابه مولفه

طرف دیگر ،کاهش این رفتارها در افراد ممکن است به

هایی که نقش پیشگیرانه را در بروز رفتار جرم آمیز داشته
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 مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه،بالینی نویسنده ی دوم

 زیرا پژوهش ها نشان می دهند که افراد.باشد؛ عمل کند

شماره

آزاد

 شیوه های رویارویی با استرس مثبت تر،با شفقت به خود

525267603422553

 دلبستگی به خدا به، هم چنین.و تاب آوری باالتری دارند

پژوهشگران بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از

 به زنان زندانی یاری می،عنوان جایگزین مثبت و ایمن

 از تمامی، هم چنین.مسئولین مربوطه اعالم می دارند

دهد تا معنا و مفهوم زندگیشان را در پرتو تکیه گاه ایمن و

کارکنان محترم سازمان زندان های شهر تهران و شرکت

.غیرقابل تغییری یعنی خداوند تعریف کنند

کنندگان در پژوهش که ما را در انجام این مهم صمیمانه

تشکر و قدردانی

.یاری رساندند؛ کمال تقدیر و تشکر به عمل می آید

این مقاله بخشی از رساله ی کارشناسی ارشد روان شناسی
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Abstract
Introduction: Prison women’s are contain a small group of society. However, growing part
of society that It is important to pay attention to their mental and psychological issues.
Objective: The aim of this study was comparing Self-compassion and attachment to God
level in the prisoner's and non-prisoners Women in Tehran by 2016.
Method: The method research of present was case-control. The statistical society were
divided two groups. First, the prison women were in women’s prison in Tehran city and
second was non-prison women were selected from the women who were came to mall
centers, parks and Entertainment centers of city hall of Tehran by 2016. All of participants
were group matching by age, married statues, and education levels. The samples of study was
conducted on 120 (60 women prisoner and 60 non-prisoner) in Tehran 2016. For women
prisoners were utilized by the available sampling method. However, the other group of
women was selected with using simple sampling method. All of the participants were
answered to the Self-compassion and God attachment questionnaires. The data were analyzed
by the independent t test for two comparing the mean of two groups.
Results: the findings revealed that the mean of scores of self-compassion and it’s the subscales (self-kindness, self-Judgment, common humanity, and mindfulness) were more than of
the non-prisoner women group (P<0/001). However, in two subscales like; isolation and overidentification the prison women had higher scores than non-prison group. In addition, the
mean scores of the two groups in attachment to God and its sub-scales (intimacy to god, trust
to god, and anxiety about abandonment by god, and attraction to god) were significant
difference between two groups(P<0/001). The results showed that the scores of attachment of
god in non-prison women’s were higher than the prison women.
Conclusion: the results indicated that self-compassion and attachment to god in non-prison
women were higher than the prison women. It seems to be that these psychological variables
could be promote of resiliency and ability of people toward the life problems and prevention
of the unethical acts in women.
Keywords: Self-compassion, Attachment to god, women, Prisoner
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