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Abstract 
 

Background and purpose: The aim of this research was to assess the depression syndrome in 

male prisoners and its relationship with self-esteem and social support in a Shiraz-based prison. 

Materials and methods: In this correlational study, 82 male prisoners in Adel Abad prison in 

Shiraz were randomly selected and the Beck Depression Inventory, Coopersmith self-esteem Questionnaire 

and Social Support Questionnaire were completed for them. Data was analyzed using Stepwise Multiple 

Regression and Pearson Correlation coefficient.  

Results: %93.9 of prisoners had mild to severe depression and it was significant in relation with 

self-esteem and depression (P<0.001), however, the relationship between depression and social support 

was not significant. Results of multiple regression showed that self-esteem is a predictive factor for 

depression in prisoners (β=-0.505, P<0.001) while social support showed no significant relationship. 

Conclusion: According to the high prevalence of depression syndrome in prisoners, it is 

suggested that providing psychological services may decrease the prevalence of depression in male 

prisoners. 
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  پژوهشی          

  
  

  کـــــی مـازنـــــدرانــوم پزشــــــــگاه علـــه دانشــمجلــ
  )62-68    (1389 سال   مرداد     77شماره    ستم بیدوره 

 

62  1389مرداد  ، 77 ، شماره بیستمدوره                                                                                         مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران      

  نفس و حمایت اجتماعی  رابطه بین عزت
  با افسردگی در زندانیان مرد

 
  3اهللا زاهدیان سید فتح         3میمحمد نیکوسیر جهر         2ربابه نوری         1سجاد آلبوکردی

  

  چکیده
نفس و حمایت اجتمـاعی بـا افـسردگی در     ارزیابی شدت نشانگان افسردگی و بررسی رابطه بین عزت :سابقه و هدف  

  .زندانیان هدف پژوهش حاضر بود
گیـری در    نمونـه آبـاد شـیراز بـه روش     نفر از زندانیان مـرد زنـدان عـادل        82 مقطعی،در این پژوهش     :مواد و روش ها     

ها   داده. نفس کوپراسمیت و حمایت اجتماعی را تکمیل کردند         های افسردگی بک، عزت    دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه    
  .گام و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند به به کمک تحلیل رگرسیون چند متغیری گام

بـین  . بردنـد  فـسردگی خفیـف تـا شـدید رنـج مـی       از نـشانگان ا درصـد  9/93  مـورد بررسـی  در میان زندانیان :یافته ها   
حمایـت  داری بـین افـسردگی و         معنـی رابطـه   ، امـا    ) =001/0p(داری مـشاهده شـد        نفس و افسردگی همبـستگی معنـی        عزت

کننده افسردگی در زندان است       بینی  نفس یکی از عوامل پیش      نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد عزت     . وجود نداشت  اجتماعی
)001/0p= ، 505/0β=- (بین برای حمایت اجتماعی تایید نشد که وجود نقش پیش در حالی.  

کـاهش شـیوع    شـناختی در جهـت       ارائه خدمات روان  با توجه به شیوع باالی نشانگان افسردگی در زندانیان،           :استنتاج  
 .رسد نظر می های ناشی از آن ضروری به افسردگی و آسیب

  

   حمایت اجتماعی،فسن  عزت، افسردگی،زندان :های کلیدی هواژ
  

  مقدمه
ــالمت روان ــدمات    س ــه خ ــدانیان و ارائ ــناختی زن ش

ها توجه فراوانی را از سوی متخصـصان بـه           مطلوب به آن  
خود جلب کرده است و تحقیقات فراوانی در این زمینـه           

 میلیـون نفـر در سراسـر        8/9بیش از   . صورت گرفته است  
برنـد کـه     در زندان به سر می      نفر در ایران   158351دنیا و   

ای   بررسی وضعیت سالمت روانـی آنهـا از اهمیـت ویـژه           
هـای انجـام شـده در زنـدان           پـژوهش . )1(برخوردار است 

دهــد کــه میــزان شــیوع اخــتالالت روانــی در   نــشان مــی
از جملـه    .)2،3(زندانیان بیـشتر از جمعیـت عمـومی اسـت         

ترین اختالالت روانـی در زنـدان، افـسردگی اسـت            شایع
دهنـده شـیوع بـاالی آن در          شده نشان که مطالعات انجام    

اشـکانی و همکـاران در پـژوهش روی        . )4،2(زندان است 
هـا   آن  درصـد از   21/21 زندانی گزارش کردند کـه       200

   در پژوهشی که.)5(اساسی بودند دارای اختالل افسردگی
 

 E-mail: Salboukordi@yahoo.com                     علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده روانشناسی و ارکصح: کرج -سجاد آلبوکردی :مولف مسئول

  تهرانمعلم گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت .1

  گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران .2
  شگاه علوم و تحقیقات فارسگروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دان. 3

  3/6/89:             تاریخ تصویب12/5/89: تاریخ ارجاع جهت اصالحات           18/12/88: ریافت تاریخ د
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   و همکارانسجاد آلبوکردی                      هشی   پژو  
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 تـا   5/21 زندانی در کانادا انجام شد نیـز بـین           1900روی  
 .)4(داشـــتندگـــروه نمونـــه افـــسردگی   درصـــد از8/29

تعددی است که   افسردگی در زندانیان دارای پیامدهای م     
و ) self harm( رسان آسیب ، رفتارهای خود)5(خودکشی

افسردگی از تعامل    .)6(اند  مصرف مواد مخدراز آن جمله    
شـود کـه از ایـن        بین چندین عامـل مختلـف حاصـل مـی         

توان بـه رویـدادهای منفـی اخیـر در زنـدگی،              عوامل می 
 و عـزت نفـس      )7،8(بودن سـطح حمایـت اجتمـاعی        پایین
ــایین افــراد افــسرده بیــشتر از افــراد  .  اشــاره کــرد)9-11(پ

ــصی،      ــشنودی شخ ــاره ناخ ــاری درب ــا افک ــسرده ب غیراف
انتظارات منفی، عزت نفـس پـایین و درمانـدگی درگیـر            

کننـد    و کمتر از حمایت اجتماعی استفاده مـی       )12(هستند
 مـشاهده کردنـد کـه       )13( و همکـاران   Linهمچنین  . )12(

 افـسردگی اساسـی     نفس پایین با طول مدت اختالل       عزت
اگرچه عزت نفس یکی از عوامـل پیـشایند         . مرتبط است 

ای متقابـل،     یا موثر در بروز افسردگی است، اما در رابطـه         
نفـس فـرد     پایداری افسردگی نیز اثرات مخربی بر عـزت       

  .)9،14(گذارد می
Cohen   وWills )15(  که حمایت اجتماعی   کنند   بیان می 
کننـده    بینـی  از عوامل پیش  عنوان یکی    توان به   پایین را می  

تـوان گفـت کـه        بطور کلی می  . افسردگی در نظر گرفت   
هـای    توانـد بـه حالـت       فقدان روابط اجتمـاعی مثبـت مـی       

شناختی منفی، نظیـر اضـطراب یـا افـسردگی منجـر             روان
 روانـی  سالمت خانواده، اجتماعی حمایت همچنین. شود
 نمیـزا  بـر  مـستقیمی  اثـرات  و کنـد   مـی  بینی  پیش را افراد

 جینا پیستولکا و همکـاران بـر ایـن          .)16،9(افسردگی دارد 
توانـد بـین اسـترس و        باوراند کـه حمایـت اجتمـاعی مـی        

در زمینـه   . )8(افسردگی مانند یک سپر محافظ عمل کنـد       
حمایت اجتماعی و رابطه آن با عزت نفس نیز تحقیقـات           

انـد کـه حمایـت         و به این نتیجه رسـیده       زیادی انجام شده  
 عزت نفس رابطـه دارد و در ارتقـاء آن مـوثر        اجتماعی با 

رفتارهــای  دارد کــه آلبــرت الــیس اظهــار مــی .)17(اســت
بیمارگونه و بزهکارانه یک واکنش دفـاعی بـرای حفـظ           

نفـس پـایین اسـت و ریـشه          خود در برابر احـساس عـزت      

کارانـه مجرمـان احـساس گنـاه و اضـطراب            رفتار جنایت 
 از عناصـر مهـم      نفس یکـی    که عزت  با توجه به این   . است

ــایین بــودن آن مــی  ــواع  شخــصیت اســت و پ توانــد در ان
زیادی از مشکالت رفتاری نقش داشته باشد، لذا مشاهده         

نفس پایین در میان بزهکاران چنـدان        موارد مبتال به عزت   
  .)18(غیرمنتظره و دور از ذهن نیست

نفـس و حمایـت       با در نظر گرفتن این نکته که عزت       
آیندهای افسردگی   عنوان پیش  هم به توان    اجتماعی را می  

 ایـن   )9(و هم جزء پیامـدهای افـسردگی در نظـر گرفـت           
مطالعه در پی پاسخگویی به این سـواالت اسـت کـه چـه       

نفس و حمایت اجتمـاعی       ای بین افسردگی با عزت      رابطه
همچنین این سوال مطـرح اسـت       . در زندانیان وجود دارد   

 بینـی  نایی پـیش  نفس از توا    که آیا حمایت اجتماعی و عزت     
بـا توجـه بـه اینکـه تعـداد          افسردگی برخـوردار هـستند؟      

 گیرشناسی افـسردگی    های انجام شده در زمینه همه       پژوهش
در زندانیان و بررسی عوامل مرتبط با آن انـدک اسـت و             

هـا رابطـه حمایـت اجتمـاعی و           همچنین در این پـژوهش    
نفس با افسردگی مورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت،              عزت

ــژوهش ــشانگان     پ ــدت ن ــابی ش ــدف ارزی ــا ه ــر ب  حاض
نفــس و حمایــت  افــسردگی و بررســی رابطــه بــین عــزت

  .اجتماعی با افسردگی در زندانیان انجام شده است
  

  مواد و روش ها
 .باشــد توصــیفی مقطعــی مــیمطالعــه حاضــر از نــوع 

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زندانیان مرد زندان         
نمونـه تحقیـق شـامل      . بود 1388آباد شیراز در سال       عادل
گیـری در     نفر از این زندانیان بود که بـا روش نمونـه           105

شـرط ورود زنـدانیان بـه مطالعـه       . دسترس انتخاب شـدند   
آوری   بـرای جمـع    .حداقل یک ماه حضور در زندان بود      

هــای مــورد نیــاز پــژوهش از ابزارهــای زیــر اســتفاده  داده
  :گردید

ــرای  ):CSQ(نفــس کوپراســمیت پرســشنامه عــزت ب
نفـس در ایـن پـژوهش از پرســشنامه     گیـری عـزت   انـدازه 
استفاده شد کـه ابـزاری      ) 1967(نفس کوپراسمیت     عزت
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حداقل نمـره   . )19(های بله و خیر است       سوالی با گزینه   58
نمـرات  .  اسـت  50در این پرسشنامه صـفر و حـداکثر آن          

نفـس بـاال و       گر عزت  بیش از میانگین در این مقیاس بیان      
نفـس پـایین    دهنـده عـزت   تر از میانگین نشان   نمرات پایین 

این آزمون در تحقیقـات فراوانـی در ایـران مـورد            . است
استفاده قرار گرفته است و دارای روایی و پایایی مناسبی          

بــرای مثــال ثابــت در پــژوهش خــود ضــریب . )20(اســت
. )21( را برای این پرسـشنامه گـزارش کـرد         892/0پایایی  

 پرسـشنامه بـا روش آلفـای        در پژوهش حاضر پایایی این    
  . بدست آمد764/0کرونباخ 

 این پرسـشنامه ابـزار      ):BDI(پرسشنامه افسردگی بک  
 سوالی اسـت کـه توسـط بـک و بـرای             21خودگزارشی  

این . سنجش شدت نشانگان افسردگی طراحی شده است      
و رفتــار بیمــاران در دو هفتــه  ابــزار بــرای ســنجش خلــق

توان آن را برای      و می گیرد    گذشته مورد استفاده قرار می    
ایـن  . کـار بـرد    غربالگری یا سـنجش پیـشرفت درمـان بـه         

ــان   ــه زب ــشنامه ب ــده و در    پرس ــه ش ــف ترجم ــای مختل ه
. )22(تحقیقات فراوانی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت           

 را  86/0لشکری پور و همکاران ضریب همسانی درونـی         
ابراهیمـی و   . )23(انـد  برای این پرسـشنامه گـزارش کـرده       

اران نیـز ضـریب پایـایی آن را بـه روش بازآزمـایی              همک
  .)24( گزارش نمودند76/0 آزمودنی بهنجار 20روی 

 ســاختار نظــری ایــن  :پرســشنامه حمایــت اجتمــاعی 
 به پرسشنامه مبتنی بر این تعریف است که حمایت اجتماعی

میزان برخورداری از محبت، مساعدت و توجـه اعـضای          
ایــن مقیــاس .  داردخــانواده، دوســتان و ســایرین بــستگی

مقیـاس خـانواده و      خـرده . مقیاس اسـت   دارای سه خرده  
دوستان هرکـدام دارای هـشت پرسـش و خـرده مقیـاس             

قـوام    این آزمـون را ابراهیمـی     . سایرین هفت پرسش دارد   
 ایـن   آلفـای کرونبـاخ   . )25(به فارسـی ترجمـه نمـوده اسـت        

  . بدست آمد79/0پرسشنامه در پژوهش حاضر 
ــشنامه مشخــصات   ــردیپرس ــژوهش از   :ف ــن پ در ای
ــاخته  ــق س ــشنامه محق ــاوی    پرس ــه ح ــد ک ــتفاده ش ای اس

سواالتی در مورد سن، میزان تحصیالت، وضعیت تاهـل،    

جرم، سابقه محکومیت، میزان محکومیت فعلـی و سـابقه          
  .مصرف مواد مخدر در زندانیان بود

ها به این صورت بود که پس        روش اجرای پرسشنامه  
های موردنظر توسط      پرسشنامه از جلب رضایت زندانیان،   

کـه  یکی از روانشناسان زندان در اختیار آنها قرار گرفت          
هـا را تکمیـل و عـودت       نفـر پرسـشنامه    82 تعـداد     کل در

نفـس افـراد گـروه نمونـه،          با توجه به نمرات عزت    . دادند
 نفر از زندانیان معتبر بود و در تجزیـه و تحلیـل        55نیمرخ  

های حاصل بـا اسـتفاده از         ده دا .مورد استفاده قرار گرفت   
هـای آمـاری همبـستگی         روش  و SPSSافزار آمـاری     نرم

  .گام تحلیل شدند به پیرسون و رگرسیون گام
 

  یافته ها
 82میانگین و انحراف استاندارد سن گروه نمونه کـه       

ــدان عــادل  ــرد زن ــدانیان م ــد،   نفــر از زن ــاد شــیراز بودن آب
 4/24 این تعداد،     و از   بود 14/3 و   18/22ترتیب برابر با      به

 32/7دارای سابقه محکومیت بودند کـه       )  نفر 20 (درصد
ســابقه بــیش از یــک بــار محکومیــت را )  نفــر6 (درصــد
از گـروه نمونـه، متاهـل و        )  نفـر  2 ( درصـد  43/2. داشتند

از )  نفـر  4 ( درصد 88/4همچنین  . ها مجرد بودند   سایر آن 
  .نمونه نیز جدایی والدین را گزارش کردند

 نفر از کسانی که به سوال مربوط به میزان          79از میان   
)  نفـــر19 ( درصـــد05/24محکومیـــت پاســـخ دادنـــد، 

 8/3به قصاص،  )  نفر 23 ( درصد 11/29بالتکلیف بودند،   
  درصـد  72/17 سـال،    10به حبس بیش از     )  نفر 3 (درصد

 20 ( درصـد  32/25 سال و    10 تا   5به حبس بین    )  نفر 14(
. حکـوم شـده بودنـد      سـال م   5هم به حبس کمتـر از       ) نفر

ای کـه    گونـه  سطح تحصیالت گروه نمونه پایین بـود، بـه        
تـر و    تحصیالت راهنمایی و پـایین    )  نفر 47 (درصد 3/57
ــد 9/32 ــر27 (درص ــتان و  )  نف ــصیالت دبیرس دارای تح

از نظر وضعیت اعتیاد نیز مشاهده شد کـه از          . دیپلم بودند 
پاسخ دهنـده بـه سـواالت       )  نفر 48 ( درصد 5/58مجموع  

بـه یـک یـا چنـد        )  نفر 36 ( درصد 9/43مربوط به اعتیاد،    
نیـز  )  نفـر  12 ( درصـد  6/14ماده مخدر اعتیـاد داشـتند و        
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خـــصوصیات . مـــصرف مـــواد را گـــزارش نکردنـــد   
 آمـده  1  شمارهها از نظر نوع جرم نیز در جدول      آزمودنی

شـود، جـرائم بـسیاری از         طور که مشاهده می    همان. است
ای   گونـه   جرایم سنگین است، بـه    افراد گروه نمونه از نوع      

هـا قتـل و مـشارکت        آن)  نفر 40 ( درصد 63/50که جرم   
  .بوددر قتل 
های   منظور بررسی سواالت تحقیق در ابتدا ویژگی       به

منظـور بررسـی      بـه  .توصیفی متغیرهای پژوهش محاسبه شد    
ــاد ــاد پرســشنامه حمایــت    ابع ــز ابع حمایــت اجتمــاعی نی

ه نتــایج آن در گرفــت کــ اجتمــاعی مــورد بررســی قــرار
 در میان افراد مـورد بررسـی        .آمده است  2  شماره جدول

  .عنوان کردند که مالقات ندارند)  نفر6( درصد 32/7
بــرای بررســی میــزان شــدت نــشانگان افــسردگی در 

 های حاصل از اجرای پرسشنامه افسردگی       گروه نمونه، داده  
با توجه بـه نتـایج بدسـت        . بک مورد استفاده قرار گرفت    

از افـراد گـروه نمونـه فقـدان         )  نفـر  4 ( درصـد  9/4 آمده،
 نشانگان افسردگی خفیف،)  نفر15 ( درصد3/18افسردگی،

 4/35نشانگان افسردگی متوسط و     )  نفر 33 ( درصد 2/40
. نشانگان افسردگی شدید را نشان دادنـد      )  نفر 29 (درصد
)  نفـر  77 (درصـد  9/93شـود    گونه که مـشاهده مـی      همان

فسردگی خفیف تـا شـدید را نـشان         درجاتی از نشانگان ا   
  .بوددادند که درصد باالیی 

جهت بررسی ارتباط بین متغیرها، همبستگی بین آنها        
آمـده،    هـای بدسـت     بـا توجـه بـه همبـستگی       . بدست آمد 

نفس رابطه منفی     توان گفت که بین افسردگی و عزت        می
حــال  و در عــین) >r ، 001/0p=-505/0(وجــود داشــت 

ــین افــسردگ رابطــه ی و حمایــت اجتمــاعی مــشاهده ای ب
نفــس و  همچنــین بــین عــزت). <022/0r= ، 05/0p(نــشد

داری وجــود  حمایــت اجتمــاعی نیــز رابطــه مثبــت معنــی 
  ).>r ، 05/0p=277/0(داشت 

برای بررسـی سـوال تحقیـق مبتنـی بـر وجـود نقـش               
  نفــس  کننــده افـسردگی بـرای دو متغیــر عـزت    بینـی  پـیش 

رســــیون و حمایــــت اجتمــــاعی، از روش آمــــاری رگ
 R2 و   Rرایب  ـاده شد که ض   ـاستف) Stepwise(گام    به  گام

، >001/0p( بدست آمد    255/0 و   505/0ترتیب برابر با      به
123/18F= .(  بــا توجــه بــه نتــایج مــشاهده شــده، فرضــیه

قرار گرفت   نفس مورد تایید    تحقیق تنها برای متغیر عزت    
)001/0p<   ، 505/0β=- (     وفرض مربوط به نقش حمایت

  .کننده رگرسیون تایید نشد بینی ی بعنوان پیشاجتماع
  
  پژوهشهای جرم نمونه در توزیع فراوانی  :1  شمارهجدول

  

  جرم  تعداد درصد
 قتل 37 1/45

 مشارکت در قتل 3 7/3
 زنا 1 2/1
 سرقت 13 9/15
 آدم ربایی 13 9/15
 مواد مخدر 10 2/12

 درگیری 5 1/6
 مجموع 82 100

  
نگین انحراف معیار، حـداقل و حـداکثر نمـرات           میا : 2  شماره جدول

  مربوط به متغیرهای تحقیق
 انحراف میانگین  

  تعداد حداکثر حداقل  معیار
 افراد نمونه

  81  48  5  29/9 86/25  افسردگی
  55  40  10  73/6 09/26  نفس عزت

  82  23  5  91/3 85/16  حمایت اجتماعی
    ابعاد حمایت اجتماعی

  بعد خانواده
  

26/6  
  

69/1  
  
2  

  
8  

  
82  

  82  7  3  01/2  26/5  بعد دیگران 
  82  7  3  61/1  34/5  بعد دوستان 

  
  بحث

این پژوهش با هدف بررسی ارزیابی شدت نـشانگان         
نفــس و حمایــت  افــسردگی و بررســی رابطــه بــین عــزت

هـای    اجتماعی با افسردگی در زندانیان انجام شـد و یافتـه          
 نـــشانگان افـــسردگی در بـــسیاری از آن نـــشان داد کـــه

هـای    این نتیجه همـسو بـا یافتـه       . شود  ندانیان مشاهده می  ز
، )2005( Kroner و   Mills،  )1381(اشکانی و همکـاران     

James    و Glaze  )2006(  ،Singleton همکاران    و)1997( 
 های که در پژوهشاست ) John Howard) 1999انجمن و 

در بـین زنـدانیان      افسردگی گیری  خود درصد باالی همه   
  .)26، 4-6، 2(اند دهرا گزارش کر
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  این در حالی است که تحقیقـات انجـام شـده، نـشان             
  

 هـای   شناختی در ارتقاء شـاخص     اند که مداخالت روان    داده
ــوده  ــدانیان ســودمند ب ــد ســالمت روان زن ایــن . )27،3،2(ان

شـناختی در جهـت       ضرورت ارائـه خـدمات روان      ها  یافته
هـای ناشـی از آن در         کاهش شـیوع افـسردگی و آسـیب       

  .سازند ها را خاطرنشان می زندان
کته مهـم دیگـر، نقـش مهـم عـزت نفـس در بـروز                ن

  در ایـــن پـــژوهش نیـــز . افـــسردگی در زنـــدانیان اســـت
تـوان بعنـوان یکـی از         نفـس را مـی      مشاهده شد که عـزت    

های افسردگی در زندان مورد توجه قـرار          کننده  بینی پیش
آبـادی    های این پژوهش با نتـایج مطالعـه حـسن          یافته .داد

 بـرای  کننـدگی افـسردگی    بینـی   مبنی بر وجود ویژگی پیش    
کـه زنـدانیان از       ازآنجـا  .نفـس همـسو اسـت       متغیر عـزت  

هـای   ها آسیب نفس پایینی برخوردارند و در بین آن      عزت
رسـد کـه     نظـر مـی    شـود، بـه    روانی مختلفی مـشاهده مـی     

درمانی، از طریـق افـزایش سـطح     خدمات مشاوره و روان  
ها بتواند تا حد زیـادی بـه اصـالح رفتـار و          نفس آن  عزت

  .)18(کاهش میزان بازگشت به زندان کمک نماید
یافتــه برجــسته دیگــر پــژوهش حاضــر، ارتبــاط بــین  

های   های پژوهش   یافته. حمایت اجتماعی و افسردگی بود    
Hawton ــاران ــاران  )1989( و همکـ ــشانی و همکـ ، بخـ

)1384(  ، Cohen   و Wills) 1985(  ،Kilpatric) 2005 (
به این نکتـه اشـاره دارنـد        ) Garland) 2003 و   Mooreو  

که حمایت اجتماعی و افـسردگی دارای ارتبـاط متقابـل           
ــوان حمایــت اجتمــاعی را جــزء عوامــل   هــستند و مــی ت

هـای    یافتـه . )16،15،  7-9(کننده افسردگی دانست    بینی  پیش
قیقـات مـذکور همـسو نیـست و         این پژوهش با نتـایج تح     

  .دهد ارتباطی را بین حمایت اجتماعی و افسردگی نشان نمی
های موجود که مبنـی بـر پـایین بـودن             رغم یافته  علی

حمایت اجتماعی در زندانیان هستند، افـراد گـروه نمونـه           
 قابـل   ای  حمایت اجتماعی باالیی را نشان دادند که مساله       

 32/7آمده تنهـا      دست هبا توجه به اطالعات ب    . توجه است 
 از افـراد عنـوان کردنـد کـه مالقـات ندارنـد و از                درصد

ــده   ــرد ش ــانواده ط ــوی خ ــد س ــن  . ان ــه ای ــه ب ــا توج ــه  ب ک

هـای   های اکثر افراد مورد مطالعه ساکن شهرستان     خانواده
رسـد در مقایـسه بـا          مـی  نظـر  هبـ باشـند،     استان فـارس مـی    

انیانی از  حصار که زند   هایی مانند زندان اوین و قزل       زندان
انــد، زنــدانیان ایــن  سراســر کــشور را در خــود جــای داده

زندان وضعیت مالقات بهتری دارند و بـه ایـن ترتیـب از             
مـساله قابـل    . حمایت اجتماعی بیشتری برخوردار هـستند     

توجه در مورد وجود حمایت اجتماعی باال در زنـدانیان،          
د هایی باشـ    فرهنگ  تواند تعلق داشتن زندانیان به خرده       می

ها ارتکاب جرائم پذیرفته شده اسـت کـه ایـن             که در آن  
تواند بعنوان تبیینی جایگزین مـورد توجـه قـرار            مساله می 

تـوان    عالوه بر این روابط بـین زنـدانیان را نیـز مـی            . گیرد
. عنوان یکی از منابع حمایت اجتمـاعی در نظـر گرفـت          هب

 یهـا   علت عدم همخوانی نتایج این پـژوهش بـا پـژوهش          
ــاال در   مبنــیدیگــر کــه ــر وجــود حمایــت اجتمــاعی ب  ب

بینـی    زندانیان مورد مطالعه و عدم مـشاهده ویژگـی پـیش          
کنندگی افسردگی برای متغیر حمایت اجتماعی است را        

دان، ـای زنـــون فــضـی چـــل مختلفـــوان بــه عوامـــتــ مــی
ــط     ــوع رواب ــدانیان و ن ــده توســط زن ــرائم مرتکــب ش ج

ــسبت داد  ــدان ن ــابرای. اجتمــاعی درون زن ــهبن هــای  ن یافت
تحقیقات موجود در این رابطه بایـد در تحقیقـات آینـده            

  .مورد توجه قرار گیرد
دهنده شیوع    های مطالعه حاضر نشان     در مجموع یافته  

توان آن را     که می باالی نشانگان افسردگی در زندان بود       
به شرایط زندان، احساس گناه و ناامیدی در بین زندانیان          

نفـس بـرای    بـین عـزت    ش پـیش   همچنین نق  .)4(نسبت داد 
عنوان   بایست به   که می افسردگی مورد بررسی قرارگرفت     

ساز افسردگی در زندان مورد توجـه         یکی از عوامل زمینه   
  .قرار گیرد

هایی روبرو بود که از جملـه    این مطالعه با محدودیت   
تـــوان بـــه ســـطح پـــایین ســـواد  تـــرین آنهـــا مـــی مهـــم

ش از نیمـی از     تحـصیالت بـی   . ها اشاره کرد    کننده  شرکت
تر بود    افراد نمونه مورد بررسی درسطح راهنمایی و پایین       

تعداد )  درصد 22(که شاید این مساله علت درصد باالی        
هــای  از دیگــر محــدودیت. هــای نــامعتبر باشــد پرســشنامه
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گیری تصادفی، عدم بررسی      توان به عدم نمونه     تحقیق می 
 گروه نمونـه    زندانیان زن و میانگین سنی نسبتاً پایین افراد       

مطالعـه شـده تحـت پوشـش        همچنین بندهای   . اشاره کرد 
 قرار داشتند که این مـساله     ای و مددکاری    خدمات مشاوره 

به دلیل عدم دسترسی محققین به تمـامی بنـدهای زنـدان            
بنابراین ممکن است بین افـراد سـاکن در         . رخ داده است  

این بنـدها و سـایر زنـدانیان از نظـر مـوارد بررسـی شـده                 
هایی وجود داشته باشـد کـه نتـایج ایـن مطالعـه را           اوتتف

  .تحت تاثیر خود قرار داده باشند
های این پژوهش ضرورت اقـدامات و خـدمات          یافته
بـا انجـام    . دهـد   اجتماعی را مورد تاکید قرار مـی        -روانی

ای از اقدامات آموزشی، درمانی و مراقبتی برای         مجموعه

اده از خــدمات هــا و بــا اســتف   محکــومین در نــدامتگاه 
شناختی و توجـه بـه عوامـل مـرتبط بـا افـسردگی و                روان

توان امیـدوار     شناختی زندانیان، می   های روان   سایر بیماری 
ای در افسردگی و پیامدهای       بود که کاهش قابل مالحظه    

  .ناگوار آن شاهد باشیم
  

 سپاسگزاری
وسیله قدردانی خـود را از زحمـات         نویسندگان بدین 

فـر    آبـاد شـیراز، آقـای درّی        ندان عـادل  مسئوالن محترم ز  
شناس محترم زندان و کلیـه زنـدانیانی کـه مـا را در               روان

 .دارند انجام این پژوهش یاری رساندند، اعالم می
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