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 1داغ ننگ، كيفيت روابط اعضاء خانواده و سالمت روان خانواده زندانيان

  
 ، مرضيه مشتاقيانمنصوره اعظم آزاده

  )05/02/96اريخ پذيرش، ت15/01/95(تاريخ دريافت 
  

با توجه به اهميت حفظ و ارتقاء روابط اعضاء خانواده طي دوران حبس، مقاله : چكيده
حاضر با استفاده از روش پيمايش، به بررسي روابط بين داغ ننگ(متغير مستقل)، كيفيت 

سالمت روان اعضاء خانواده (متغير پيامد) روابط اعضاء خانواده(متغير واسط)، و عدم
پردازد. در اين تحقيق داغ ننگ در دو بعد تعاملي و جنسيتي، كيفيت روابط اعضاء  مي

-پدر، و عدم-مادر، و روابط فرزند- شوهر، روابط فرزند - خانواده در سه بعد روابط زن

در سه بعد افسردگي، و اضطراب زن سرپرست خانوار و اختالل سلوك  سالمت روان
نفر از  222ي پيمايش از نوع سيستماتيك و شامل گيرفرزندان عملياتي شده است. نمونه

زنان سرپرست خانوارِ تحت حمايت انجمن حمايت از زندانيان مركز (تهران) است. مبتني 
، و در حد متوسط 6/3، ميانگين كيفيت روابط اعضاء خانواده 6تا  1ها در دامنه بر يافته

ه همبستگي داشت. همچنين بود. افزايش داغ ننگ با كاهش كيفيت روابط اعضاي خانواد
سالمت روان خانواده را همراه داشت. كاهش كيفيت افزايش داغ ننگ، افزايش ميزان عدم

هاي سالمت رابطه داشت. مطابق يافتهروابط اعضاي خانواده نيز با افزايش ميزان عدم
درصد از تغييرات واريانس افسردگي زنان با ورود متغيرهاي  15تحليل چندمتغيره، 

درصد از تغييرات واريانس  14مادر،  - شوهر، و كيفيت روابط فرزند - يت روابط زنكيف
مادر، و تعداد افراد تحت تكفل  - اضطراب زنان با ورود متغيرهاي كيفيت روابط فرزند

 

  هاي مادي و غيرمادي نهادهاي حمايتي بر كيفيت زندگي بررسي تأثير كمك"اين مقاله برگرفته از تحقيق.  1
    انجام گرفت. 1390است كه با همكاري انجمن حمايت از زندانيان كشور در سال  "هاي زندانيان كشورخانواده
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درصد از واريانس اختالل سلوك فرزندان با ورود متغيرهاي كيفيت رابطه  4/23مادر، و 
مادر و سرانه درآمدي خانوار به معادله رگرسيوني  - دپدر، كيفيت رابطه فرزن - فرزند

 شد. تبيين 

  : خانواده زندانيان، كيفيت روابط اعضاء خانواده، داغ ننگ، سالمت روانمفاهيم كليدي
  

  مقدمه و طرح مسئله
ترين نهاد اجتماعي، نه تنها پايه و مبنايي كاركرد و موقعيت شايسته خانواده به عنوان بنيادي

ويژه براي  هاي رواني بههاي عيني و قابليتتگي اعضاء خانواده، بلكه خالق فرصتبراي همبس
حفظ و تحكيم بنيان خانواده ها و مسائل اجتماعي است. بنابراين ، و مانع فراگيريِ آسيبفرزندان

  هاي اجتماعي هستند. هايي است كه به نحوي درگير آسيبهاي هميشگي ارگانيكي از دغدغه
اهش نرخ ارتكاب جرم و حبس به عنوان يكي از مسائل اجتماعي نيز با نهاد خانواده پيوند تالش براي ك

 رفتار جذابيت كاهش براي اييگانه ظرفيتمردان را داراي  هاي تحقيقي متعدد، ازدواجيابد. يافتهمي
 گير چشم طور به - كيفري سابقه افراد داراي بويژه - كنندمي ازدواج كه مرداني. دانندمي مجرمانه آنان

 منبع عنوان به همسران ). نقش103: 2016شوند (ايپل، مي جنايت و جرم درگير كمتري احتمال با
 پيوند گسترده خويشاوندان به را ها آن پلي، مثابه به كه سابق، زندانيان ماديِ و عاطفي حمايت مهم
 در حبس دوره طي رد خانوادگي هايتماس )، همچنين نقش2: 2014 همكاران، و سيانك(دهد مي
  ).316: 2005 همكاران، و تأييد شده است(الوين جرم تكرار ترپايين هاينرخ

 سرمايه كاهشحبس با  .است شكننده كامالً سابق، زندانيان زناشويي وجود زندگي اين با
 استحكام و خانواده همراه است دشواريِ سازگاري و عاطفي مشكالت و مالي بحران اجتماعي،
 ).133: 2011مسگليا و همكاران،(شود مي تضعيف حبس دوره يك متعاقب خانوادگي پيوندهاي

 شايع مشكل دومين - زندگي شريك با فرايند بازگشت و ادغام زندانيان نيز تحت تأثير تعارض
 در . حتي)316: 2005 همكاران، و الوين(گيرد قرار مي  - پس از سوء مصرف مواد دارسابقه مجرمان

 ارتباط به تواندمي شدهسپري جداگانة زمان حبس، از قبل روابط باالي كيفيت اب هاييزوج بين
در  را مردان تواندمي حبس تجربه. منجر شود تعارض افزايش و گرايانهحمايت روابط كاهش ضعيف،

 تنزل كه زندگي شركاي. كند تشويق آميزخشونت رفتارهاي در شدن درگير زندگي خانوادگي به
: 2014ترني،(كنند نمي حفظ پيوندشان را احتماالً كنندمي تجربه را خود روابط گير كيفيت چشم

مخرب حبس بر زندگي مشترك و واحدهاي  تأثير دهدنيز نشان مي )2016(ايپل  تحقيق نتايج ).22
 5 تا حداقل و آغاز زندان از آزادي از پس اوليه هاي ماه است. اين تأثير در فوري و خانوادگي وسيع

 از آزادي ماه اولين طي زندانيان خانوادگي زندگي انحالل احتمال. يابدمي تداوم آن از پس سال
  .است غيرزنداني افراد برابر پنج از بيش حبس
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  ) نشان 1381هاي تحقيقات داخلي نيز مؤيد وضعيت مشابهي است. تحقيق عبدي، (يافته
اعتنايي و يا طرد از خانواده و بيدرصد زنان زنداني،  54درصد مردان و حدود  40دهد بيش از مي

ادغام ناموفق در حلقه روابط خانوادگي از جمله  .اندخويشان را پس از اولين آزادي تجربه كرده
ترين عامل مؤثر در وقوع يا تقاضاي طالق از مردان عوامل تكرار جرم و حبس مكرر است و مهم

  هاست.  دار بودن آنزنداني، سابقه
ين، بلكه كيفيت و كميت روابط فرزندان و والدين نيز طي دوره حبس دچار نه صرفĤً روابط زوج

  شود. تنش مي
والد  كودكان از بسياري. است دشوار نهايتبي حبس دوران طي كودك با معنادار تماس حفظ

 با رابطه حفظ زنداني، ندارند. پدران ها آن با تماسي هيچ برخي و كنندنمي مالقات شان را زنداني
 دشوار اقتدارشان فقدان و مالقات، محل شرايط مالقات، زمان بودن كوتاه چون داليلي به را كودكان

 بر فرزندان هستند، نظارتي و انضباطي نقش فاقد تجربه قبلي زنداني نيز كهغير والدين. دانندمي
  ).5: 2015 نوالن، و ويور(كنند مي تجربه نقش اين تقبل در را هاييدشواري

 سرپرستي بر كيفيت دارد، را درپي زنداني فرد سرپرستيِ كيفيت ه تضعيفحبس همچنان ك
تحت  والدين خلقيكج و پذيريتحريك افزايش. مؤثر است نيز) مادر مواقع اغلب(جايگزين  فرد

 قبال در غيرحمايتي رفتارهاي كلي طور به و مزاجي دمدمي تنبيهي، رفتارهاي تنگناهاي حبس، به
 و جعفري و ،)1385(ايمان  و احمدي تحقيق نتايج). 2003 همكاران، و ميتاس(انجامد مي كودكان

- خانواده در اقتدار كانون عنوان به - پدر حبس شرايط در كه است آن گواه نيز) 1386(پور نيك
  .كنندمي بيشتري خودمختاري احساس آنان و شده تضعيف فرزندان بر مادر نظارت و كنترل

ها را عاملي ارزشمند ها راجع به ادغام مجدد زندانيان، خانوادهگذاريبنابراين هرچند سياست
داند اما فشار وارده به خانواده طي دوران حبس، منجر به تزلزل روابط اعضاء خانواده و زنداني مي
شود كه پيامدهايي را در زمان آزادي خواهد داشت. همين مسئله، عالمت سؤالي در برابر مي

  . )2007گذارد (اسميت و همكاران، د باقي ميگذاري ادغام مجدسياست
زندانيان و  خانواده اعضاء پيوند شدن دارخدشه به منجر عواملي چه كه پرسش اين به پاسخ در

 ترينساده شايد. كندمي اشاره متعددي عوامل به تحقيق ادبيات شود،تضعيف انسجام خانواده مي
 .باشد خانواده اعضاء فيزيكي جدايي نفس پاسخ

 شدت به شان هايمالقات و تماس بنابراين و نيستند آزاد جامعه در زنداني افراد كه حقيقت اين
 همكاران، و الوين(سازد مي شان روابط در اختالل شرايط واجد را آنان مطمئناً شود،مي محدود
 رسدمي رنظ به دارند، قرار موفق هايازدواج مركز در معنادار پيوندهاي كه حالي در ).316: 2005
مسگليا و (سازد مي محدود را عاطفي و فيزيكي ارتباطات و كندمي جلوگيري معنادار تعامل از حبس

   ).148: 2011 همكاران،
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 زنداني افراد سازد.مي دشوار را صميمانه و نزديك روابط بردسازوكار سازمان زندان نيز پيش
 اغلب هازندان. دارند خود زندگي شريك با رسمي و يافتهسازمان شده،تنظيم محدود، هاييتماس
 محدود، مالقات ساعات. سازدمي پرهزينه و بر زمان را مالقات كه دارند قرار ساكنين اجتماع از دور

 را زوجين ارتباط فيزيكي، تماس محدوديت و خصوصي حريم فقدان غيرمنعطف، مالقات برنامه
 و دواافري(شوند مي محروم خانوادگي ميميتص از كمابيش محبوس افراد بنابراين. دهدمي كاهش

  ).188: 2015 همكاران،
حبس همچنين از طريق كاهش رفاه اقتصادي خانواده بر كميت و كيفيت روابط اعضاء 

 يافتن ،شان كيفري سابقه و دارند درآمد كسب براي هاي كميفرصت زنداني تأثيرگذار است. مردان
 انواع به افزايش اتكا مادي، و حبس موجب تشديد تنگناهاي. سازدمي دشوار را آزادي از كار بعد
 هاخانواده درون را تواند تعارضمي اقتصادي ناامني با مرتبط شود. فشارمي عمومي هايكمك

   ).22: 2014 ترني،(دهد  افزايش
- تصميم زنان مردان، حبسِ شرايط هاي جنسيتي است. درعامل ديگر، تغيير و ابهام در نقش

 بحث خالل گيري دراز طريق تصميم را تغيير اين زنان برخي چند هر. شوندمي خانوار اصلي گيرنده
 در پدر و همسر عنوان به شاننقش دادن دست از نگران دهند، مردان كهمي كاهش مالقات زمان در

 و رزنان، آزا كنترل براي تهديد و تسلط از استفاده(ناسالم  هايروش با است هستند ممكن خانواده
 و دواافري(برآيند  شان قدرت از دفاع درصدد ،)زندانيان هايمالقات طي زنان در خشونت حتي

 تعهداتي و حقوق (نه اينجا و نه آنجا) با 1ايآستانه مردان زنداني وضعيتي ).188: 2015 همكاران،
 آنچه بين راداف هاينقش ايآستانه مرحله كنند. درمي آينده را تجربه نامشخص هايجنبه و مبهم
 وضعيت اين .ماندمبهم مي ايفزاينده طور و به معلق نامعلوم، ايآينده و اندگذاشته سر پشت

  ). 22: 2014 ترني،(و روابط خانوادگي دارد  افراد بر پايداري منفيِ پيامدهاي
كننده انسجام خانوادگي آنان است. تغيير شخصيت زندانيان از ديگر عوامل تضعيف

 خود عواقب زا،استرس محيط و آزادي، و شخصي حريم از محروميت زندان، خشن هايدستورالعمل
شرايط زندگي غيرطبيعيِ حبس،  با انطباق زندانيان. دهدمي نشان مردان شخصيت رشد در را

   دهد كه غالباً بامي توسعه را - ديگران با رابطه در تسلط و مانند قدرت - مردانه هايويژگي
 مورد در زندانيان نگراني. دارد تعارض صميمانه روابط بقاء براي نياز مورد شخصيتي هايويژگي
 بين اعتماديِبي متعاقباً و حد از بيش احتياط به منجر زندان، محيط در شانايمني و سالمت
عاطفي،  حالتيبي ويژگي با نيز "2زندان ماسك"نشانگان (سندروم)  .شودمي رواني وفاصله شخصي

 اين و كناركشيدن از تعامالت اجتماعي سالم در بين زندانيان معمول است. همهسركوب احساسات، 
 
1. Luminal 
2. Prison mask 
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 و دواافري(سازد  مشكل را صميمانه روابط اما باشد، الزم زندان محيط در بقاء براي تواندمي تغييرات
  .)188: 2015 همكاران،

انسجام خانواده و يكي از ديگر پيامدهاي ناخواسته حبس بر خانواده زندانيان كه ممكن است بر 
  كيفيت و كميت روابط خانوادگي زندانيان مؤثر باشد، داغ ننگ است. 

 آن داراي فرد قالبي، پندارهاي بر مبتني كه است اعتباركنندهبي عميقاً ويژگي يك ننگ داغ
 ويژگي اين. يابدمي تنزل شدهدارخدشه فردي به كامل و معمول فرد يك از ديگران ذهن در ويژگي

. انجامدنشان ميداغ فرد به نسبت آميزتبعيض يا اجتنابي رفتار به آن، از ديگران منفي صوراتت و
 هستند، »چسبنده«كيفيتي داراي) حبس و مجرميت جمله از(كننده اعتباربي هايويژگي از برخي

   نتقالا خويشاوندان ويژه به و ،)صميمي(نزديك افراد به) زنداني(نشان داغ فرد از كه بدين معنا
  ). 2008 هاننم،(يابند مي

 و ،"منفي هايكليشه" ،"زنيبرچسب"، "تنزل ارزش"داراي چهار ويژگي اساسيِ ننگ داغ
 و ،"2عمومي ننگ داغ" ،"1ساختاري ننگ داغ"است:شده تعريف ننگ داغ نوع است و سه"تبعيض"
 اجتماعي هاينهاد در لتيعدابي و تعادلعدم به ساختاري ننگ . داغ"3وابستگي با مرتبط ننگ داغ"

 توصيف را نشانداغ گروه به نسبت جمعيت عموم منفي هاينگرش عمومي، ننگ داغ. دارد اشاره
   تعريف نشانافراد داغ با ارتباط داشتن از ناشي تبعيض وابستگي، با مرتبط ننگ داغ و كندمي
وابستگي، داغ ننگ خانواده ننگ مرتبط با ). يكي از اشكال داغ166: 2014 پارك، و پارك(شود مي

  زندانيان است. 
نظر از سازوكار سازماني زندان و مكانيزم جدايي فيزيكي اعضاء اين بحث كه آيا حبس صرفه

 -انجامد هاي جنسيتي، تغيير شخصيت زندانيان، و مشكالت اقتصادي ميكه به تغيير نقش - خانواده
توان با اعضاء خانواده زندانيان مؤثر باشد را مي قادر است از طريق كاركرد داغ ننگ بر كيفيت روابط

نشان شده و بنابراين جدايي فيزيكي هايي كه به داليلي جز حبس داغتوجه به كيفيت روابط خانواده
  زني قرار داد.  اند، مورد گمانهرا متحمل نشده

   راسرس دهد درمي نشان متحده اياالت در زوجين روابط كيفيت و ثبات مورد در آمارها
 در اختالل از باالتري سطح مداوم طور به نشانداغ هايگروه اعضاء مختلف، اجتماعي هايهويت
 هايتفاوت مثال براي. كنندمي تجربه مسلط هايگروه اعضاء با مقايسه در را عاشقانه روابط كيفيت
  ). a2014 :102مولكس،  و دويلمتي(دارد  وجود طالق و ازدواج با مرتبط فاحشي جنسيتي و نژادي

 
1. Structural stigma 
2. Public stigma  
3. Stigma by association 
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ننگ خانواده در هر حال آنچه در مورد خانواده زندانيان به كرات مستند شده، كاركرد منفي داغ 
 تربزرگ اجتماع و آنان بين فاصله و شكاف نوعي شان است كه به ايجادزندانيان بر روابط اجتماعي

 اجتماعي روابط تكيفي و حبس، كميت دوران طي در دهدمي نشان متعدد انجامد. مطالعاتمي
 بار همچنين. شودمي همراه تنش با و تضعيف اجتماع و محله افراد بستگان، زندانيان با خانواده

 آبرويي،بي و شرم، انزوا، احساس چون مواردي خانوار سرپرست زنان براي روابطي چنين احساسي
 خانواده تمشكال درك عدم احساس ها، آن نسبت به  مردم رحمي ناسازگاري و بي احساس
 احمدي ؛1386 نيكپور، و جعفري ؛1385 ايمان، و احمدي(است  اجتماع از سرخوردگي و زندانيان،

  ). 1386 انارمرزي، رستگار ؛1389 نيكپور، و
كننده روابط خانواده زندانيان ننگ به عنوان عامل مخدوش حال پرسش مطرح اين است كه داغ

شدگي خانواده از ط درون خانوادگي زندانيان دارد؟ آيا طردتر، چه ارتباطي با رواببا اجتماع بزرگ
شود؟ پيامد داغ ننگ و كيفيت گروه) ميگروه) منجر به تضعيف روابط خانوادگي (دروناجتماع (برون

  روابط اعضاء خانواده بر سالمت رواني و رفتاري اعضاء غيرمحبوس خانواده چه خواهد بود؟
  

  پيشينه تجربي
جانبه كيفيت زندگي خانواده زندانيان، و عددي به ارزيابي كلي و تقريباً همهتحقيقات داخلي مت

كيفيت اند. اما در اين تحقيقات بحثي از اي (قبل و بعد از حبس) پرداختهبا رويكردي مقايسه   غالباًً
؛ 1386؛ جعفري و نيكپور، 1385روابط و مالقات خانواده با زنداني در ميان نيست (احمدي و ايمان، 

در مقابل شايد بتوان گفت يكي از موضوعات  ).1386؛ رستگار انارمرزي، 1389احمدي و نيكپور، 
هاي اين روابط در بين اعضاي بالفصل و مالقات مورد تأكيد تحقيقات غربي، روابط خانوادگي و تنش

  باشد.طي دوران حبس مي
حبس و طالق و با استفاده هاي رابطه بين ) با هدف تشريح مكانيزم2014سيانك و همكاران (

 از قبل نه و ازدواج ( مدت طول در حبس اين نتيجه رسيدند كه وقوع به نگرآينده طولي هايداده از
 عشق پايين سطح طريق از غيرمستقيم طور به شود. حبسمي همراه طالق مخاطره افزايش آن) با

 اين. است با طالق مرتبط دواج،از از خارج روابط و ارتباطي، خشونت اقتصادي، فشار زناشويي،
 رابطه درصد 40 تقريباً گيرندارتباطي كه از لحاظ نظري از داغ ننگ حبس نيز نشأت مي مشكالت

   كند. تبيين مي را پيوند زناشويي فسخ و حبس بين
 طول صرفاً ننگ يا داغ آيا كه پرسش اين به پاسخ براي تالش در) 2011مسگليا و همكاران (

 افراد گروه دو مقايسة به راند،مي هم از را حبس تجربه داراي هايزوج كه است يكيفيز جدايي مدت
 همسر از فيزيكي جدايي تجربه در مذكور گروه دو هر. نظامي پرداختند پرسنل و حبس تجربه داراي
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 انحالل در تبيين داد نشان تحقيق نتايج. بردنمي رنج ننگ داغ از دوم گروه اما هستند، مشترك
  . است تربااهميت ننگ داغ به نسبت همسر از فيزيكي جدايي ج،ازدوا

زوجين  كيفيت روابط بر شدهادراك تبعيض منفي )، تأثيراتb2014مولكس ( دويل ومتي
واسط تصوير از خود در اين رابطه  نشان را مدنظر قرار دادند و به بررسي نقشهاي داغگروه متعلق به

 هاياقليت و نژادي هاياقليت از متشكل هايينمونه با مقطعي مطالعه دو از هاپرداختند. داده
 اعضاء ها،مدل فراهم كرد. مبتني بر يافته اين براي هاييحمايت نشان)،جنسي(به عنوان دو گروه داغ

 كمتر تصوير دادند، گزارش را تبعيض و تعصب داوري،پيش از بيشتري موارد نشان كهداغ هايگروه
   تبعيض بين منفي ارتباط. نشان دادند را روابط كيفيت در بيشتري تاللاخ و خود از مثبتي
  شد.مي خود وساطت از تصوير اختالل حدودي با تا عاشقانه كيفيت روابط و شدهدرك

كننده و بحث متمركز گروهي با زندانيان بر نقش ) طي پيمايشي از افراد مالقات2005پاگ(
كند ني، و ساير اعضاء خانواده تأكيد دارد و پيشنهاد ميمالقات و ارتباط با خانواده براي زندا

هاي فرزندپروري براي زندانيان فراهم گردد،  پيوندهاي خانوادگي در زندان تقويت شوند، دوره
امكانات فيزيكي محل مالقات زندانيان افزايش يابد، امكان مالقات در فضاي اجتماعي مهيا شود، و 

افسر رابط خانواده سعي شود كه خانواده و خود زنداني با اجتماع  بعد از آزاديِ زنداني با تعيين
  محلي ارتباط برقرار نمايد.
فرزندي در سه زندان انگليس انجام  - اي درباره روابط پدر) مطالعه2005كالرك و همكاران (

دچار دادند. بسياري از مردان زنداني اظهاركردند، در حفظ روابط عاطفي و عملي با اعضاي خانواده 
است. هاي فيزيكي و رواني تخريب شدهاند و  نقش پدري آنان به خاطر محدوديتمشكل شده

ها همگي در حفظ رابطه بين اعضاي خانواده حياتي بودند، با اين هاي تلفني و نامهها، تماس مالقات
حمل و  هايمالقات، پرداخت هزينه حال مسائلي نظير پرداخت هزينه تماس تلفني، تنظيم برنامه

  است. گونه ارتباطات گذارده هاي خانوادگي، تاثير معناداري بر كيفيت و فراواني ايننقل و تنش
فرزند، با نوع رابطه والدين (قبل و بعد از حبس) مرتبط  - پدر ها نشان داد كه كيفيت مالقاتيافته

  وري است.است و معموالً ارتباط خوب زنداني با همسر براي حفظ دسترسي به فرزندان ضر
  

  چارچوب نظري و مدل تحقيق
ها ممكن است به داليل مختلف (از جمله حبس)، داغ ننگ را تجربه كنند. پارك و خانواده

 شناسايي 1را با روش تحليل مفهومي "1داغ ننگ خانواده"مفهوم  بنيادي ويژگي ) سه2014پارك (
  اند:كرده

 
1. Family Stigma 
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 هر يك از اعضاء به نسبت نابياجت رفتارهاي و و احساسات منفي ها،نگرش ادراكات، .1
 يا مشكالت رفتارها)، حوادث، وقايع، وضعيت، (شامل خانواده بودن غيرعادي دليل خانواده به

 .خانواده غيرمتعارف ساختار و هاويژگي يا خانواده با مرتبط منفي هايبيماري
 به قادر م،و ناسال خطرناك، مضر، نحوي به خانواده بودن غيرعادي كه اين به ديگران باور .2

  است. متفاوت اجتماعي هنجارهاي از كلي طور به يا آنهاست بر منفي تأثيرگذاري
 عضو وسيله هب غيرمستقيم يا مستقيم طور به خانواده اعضاء كه اين به ديگران باور .3
و  خطرناك، مضر، صورت به نيز خانواده عضو هر و بنابراين اند،شده آلوده خانواده دارمشكل
  ) .168: 2014 پارك، و پارك(ديگران است  بر منفي تأثيرگذاري به قادر ناسالم،

 داغ تجربه عاطفي .پيامدهاي1پيامدهاي داغ ننگ خانواده نيز به سه دسته قابل تفكيك است: 
 اضطراب، ترس، شرم، احترامي، احساسبي يا اعتناييشدن، بي گرفته ناديده احساس شامل ننگ

. پيامدهاي اجتماعي داغ ننگ خانواده شامل تبعيض، از 2 شديد، انينگر و قراري،بي گناه، نااميدي،
.پيامدهاي بين 3خانوادگي، و  و مشكالت تنزل شأن و اعتبار اجتماعي، مسكن، يا دست دادن شغل

 به مكان نقل خانوادگي، راز ساختن پنهان در صرف انرژي اجتماعي، از روابط اجتناب شخصي شامل
- هاي داغخانواده زندگي كيفيت گواه تنزل پيامدها است. اين خانواده اعياجتم انزواي و ديگر مناطق

  . )168: همان(شده است نشان
ها و امنيت عمومي اي كه ارزشهاي مجرمانهزندانيان اغلب با رفتارها و ارزش هويت خانواده

نواده زندانيان كند، پيوند يافته است. درست يا نادرست، اعضاي خاجريان اصلي جامعه را تهديد مي
  شدة رفتار است، تصوير فرهنگي كه خالف معيارهاي پذيرفتهبا سبك زندگي مجرمانه و خرده

شان با فرد مجرم تيره و ها به دليل رابطه شوند. درك اجتماع از اخالقيات اين افراد و اعتماد به آنمي
سبك زندگي آنان مرتبط  كننده به شخصيت افراد و منش واعتبارتار است. هنگامي كه ويژگي بي

تواند به هاي اجتنابي از جانب ديگران ميترين واكنشكنندهباشد (مانند خانواده زندانيان)، تضعيف
  ). 2008(هاننم،دليل هراس از مخاطره و آلودگي شعائر به وقوع پيوندد 

  
  داغ ننگ عامل فرساينده انسجام روابط زناشويي

 تغيير را زناشويي انسجام بنيادي است كه ايس تجربه) حب2014از نظر سيانك و همكاران (
 نسبي و جاذبه ازدواج، ترك موانع ،ازدواج هايهزينه و اين عوامل كليدي شامل مزايا دهد.مي

رابطه  اعتماد، احترام، شادي، عشق، مانند مثبتي هايازدواج جنبه هاي ازدواج است. مزايايجايگزين
 مانند منفي هايشامل جنبه هااجتماعي و هزينه و اقتصادي ابعمن و همنشيني، و همراهي جنسي،

                                                                                                                                   
1. Concept analysis method 
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 و فشار مذهبي، فرزندان، اعتقادت مانند اجتماعي و شخصي تعهدات. است در روابط خشونت
 نيز ازدواج هايجايگزين نسبي و جذابيت شوندازدواج محسوب مي ترك بستگان از جمله موانع

  اقتصادي در صورت خروج از ازدواج سابق است.  و عياجتما منابع و رابطه جنسي، محبت، شامل
هاي آن را افزايش و موانع حبس و داغ ننگ به چند طريق، مزاياي ازدواج را كاهش، هزينه

دهد و بدين ترتيب كيفيت روابط زوجين و انسجام زندگي زناشويي را خروج از ازدواج را كاهش مي
  كند: تهديد مي

 دو هر اعتبار و شهرت اعتماد، غيرقابل و متقلب عنوان به وجينز از . با برچسب خوردن يكي1
 با تغيير شود.مي تضعيف اقتصادي مشاركت و اشتغال براي قبلي توانايي و شودمي تخريب زوج

 هايمهارت بر تواندشود كه ميمي تشديد يا ايجاد قدرت تغييرات خانوادگي، و منابع پول بر كنترل
 تواندمي شود. بدين ترتيب حبس منجر را روابط در خشونت افزايش و گذارد تأثير تعارض حل

  ).4: 2014هاي آن را افزايش دهد (سيانك و همكاران، هزينه مزاياي ازدواج را كاهش و
كيفري  محكوم يك عنوان به زنداني را اجتماعي تأييد عدم و ننگ داغ رسمي طور به حبس .2
 همسر و بستگان به همچنين بلكه زنداني به تنها نه تأييد راعدم و ننگ داغ اجتماع، كند.مي تعيين

 تا گاهي را اجتماعي خانواده حمايت هايشبكه اجتماعي، هايمجازات اين دهد.مي پيوند زندانيان
شود و حتي در چنين شرايطي موانع ترك ازدواج تضعيف مي كند.مي تضعيف حبس از بعد هاسال

 نظر از را طالق تواندمي همسر تجربه حبس ترتيب بدين شود، تشويق همسر از طالق ممكن است
  ).5كند (همان:  تجويز اجتماعي

 را حمايت و تأييد اجتماعي غيرمحبوس، همسران ازدواج براي از خارج . در نهايت شركاي3
 شرايطي تواندمي ترتيب بدين همسر شوند. حبسمي ازدواجشان شكست پشتيبان و كنندمي فراهم

ازدواج  براي مناسب هايجايگزين يا ازدواج، از خروج براي اندك موانع باال، هايهزينه كم، ايمزاي با
  ). 5تقويت نمايد (همان:  ازدواج را ثباتيبي تواندمي هريك كه كند ايجاد را آينده

 تعارض در روابط زوجين، زناشويي، زوال عشق به دهيشكل در نقشي ننگ بنابراين داغ
  ).17كند (همان: مي بازي طالق نهايتاً و جايگزين بطروا به گشودگي

  بالقوه كه داغ ننگ را در پيوند با تنزل كيفيت روابط عاشقانه قرار  هايمكانيزم از يكي ديگر
 از ارزيابي"شامل گستره ساختار يك توانمي را خود از است. تصوير 1خود از تصوير دهد،مي
 در نظر گرفت. مبتني بر "پذيرش خود" نيز و "خود به تنسب نگرش"(براي مثال عزت نفس)، "خود

 درك را ها آن چگونه ديگران كه هستند ادراكشان تأثير اين  تحت شدت به افراد ،2سانآيينه ديدگاه
خودشان  گروه به نسبت منفي هاياست نگرش ممكن نشانداغ هايگروه اعضاي بنابراين. كنندمي

 
1.Self-image  
2.Looking-glass 
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 از آنان مداوم ادراك همچنين. تبعيض دروني كنند و داوريپيش تعصب، از اينتيجه عنوان را به
 است، تهديداتي ثابت و غيرقابل كنترل (براي مثال تبعيض) معرض شان دركه هويت اجتماعي اين
شده، منجر درك تبعيض ها،اين گروه اعضاي باشد. براي داشته خود از تصوير بر منفي تأثير تواندمي
 كمتر تصوير كلي طور به .شودمي خود پذيرش در اختالل همچنين فس،ن عزت ترپايين سطوح به

 پائين نفس عزت داراي افراد مثال براي انجامد.مي عاشقانه روابط عملكرد به اختالل خود مثبت از
اطمينان، آنان را عدم دليل به اغلب اند. وشان دچار مشكل زندگي شريك مثبت توجه به اعتماد در

 كيفيت حفظ در خود مثبت از تصوير كه آنجا از گيرند.از آنان فاصله مي يا  تحت فشار گذاشته
 عاشقانه توسط روابط كيفيت بر شدهدرك تبعيض منفي تأثيرات توان تصور كردمي است، مهم روابط

  ).b2014 :602 -600مولكس،   و دويلشود (متي وساطت خود از تصوير در اختالل
 اجتماعي است كه ننگ داغ از حاصل مزمن و مداوم هايسترسمكانيزم ديگر، توجه به نقش ا

 هويت تهديد از ناشي استرس تجربه باشد. نشانهاي داغگروه صميمانه اعضاء بر روابط باري تواندمي
 كند،را تضعيف مي رواني و جسمي سالمت كه همانطور دقيقاً) تبعيض و تعصب قالب در(اجتماعي 

 سطوح شدهدرك دار سازد. تبعيضخدشه را آن كيفيت و شود نيز سرريز رمانتيك روابط تواند بهمي
  همراه دارد  را روابط كيفيت در بيشتري استرس اختالل باالتر سطوح استرس، و از باالتري

   ).a2014 :102 ،107مولكس،  و دويلمتي(
تبعيض و تعصب جا كه منشأ داغ ننگ خانواده زندانيان و عامل رفتارهاي اجتنابي و اعمال از آن

توان انتظار داشت داغ ننگ منجر به تنزل باشد، مينسبت به خانواده، رفتار مجرمانه همسر مي
كيفيت روابط در خانواده با محوريت مرد زنداني شود. بدين ترتيب كه هر چه داغ ننگ و رفتار 

نوار و فرزندان با ساز ديگران در قبال خانواده زندانيان بيشتر باشد، روابط زن سرپرست خامطرود
  ننگ) نيز بيشتر تضعيف شود. زنداني (عامل اوليه داغ

  
  داغ ننگ عامل تضعيف سالمت 

  رابطه بين داغ ننگ حاصل از زنداني شدن سرپرست خانوار و سالمت خانواده از چند جنبه 
  تواند مدنظر قرار گيرد:مي

شود، اعضاء خانواده راً آشكار نميجا كه ويژگي حبس عضوي از خانواده، براي ديگران فو. از آن1
اند كه اعتبار شدن هستند. آنان با اين انتخاب مواجهشوند بلكه قابل بياعتبار نميزندانيان فوراً بي

اعتباركننده (حبس سرپرست) را فاش كنند. اين وضعيت ترديد، چگونه و به چه كسي اطالعات بي
خانواده زندانيان سعي در اختفاء حبس سرپرست محرك اضطراب بسيار بااليي است. در صورتي كه 

ماند هاي اجتنابي مصون مانند اما دلهرة افشاي اين راز همچنان باقي مينمايند، ممكن است از واكنش
كاري، خانواده زندانيان خود را از مساعدت افرادي كه ممكن است بدون ). با مخفي2008(هاننم، 
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هاي معمول اجتماعي حتي خروجيسازند و ند، محروم ميداوري و قضاوت آنان را حمايت كنپيش
هاي تواند تماس اجتماعي و شبكهبنابراين حفظ اين راز مي براي ابراز اندوه را نيز نخواهند داشت.

از طرف . )2011حمايتي خانواده را محدود سازد و منجر به فشار بيشتر بر خانواده شود (براينسان، 
اي چون تأثيرات منفي بالقوه، كتمان حبس سرپرست در شرايطديگران عميق با  تشكيل روابطديگر 

آشكار شدن اتفاقي آن، احتماالً پيامدهاي و  احساس گناه، شرم، و ترس از برمالشدن را همراه دارد
  ). 2008(هاننم، شود مي بازي را سببكاري و نيرنگاجتماعي ناگوارتري چون انگ فريب

تعاملي داغ ننگ و ظهورش در روابط اجتماعي، داغ ننگ نمودي  رغم تأكيد بر ماهيت. علي2
هاي مشترك كردن هنجارها و ارزشداغ ننگ ذهني خانواده زندانيان حاصل دروني ذهني نيز دارد.

اجتماعي است كه حتي در شرايطي كه آنان درگير رفتارها و تعامالت اجتنابي از جانب ديگران 
هاي شود. احساس شرم اعضاء خانوادهدپنداره منفي آنان مينيستند، منجر به خودادراكي و خو

هنگامي كه جايگاه فروتر فرد، به ذهنيت خود  .)2008زندانيان، نتيجه داغ ننگ ذهني است (همان، 
خلق  تواند بر احساس ارزشمندي و عزت نفس وي تأثيرگذار باشد و زمينهيابد، ميمي او هم تسري

  .و خوي افسرده را مهيا سازد
شوند و طرد و منزوي هاي اجتنابي سايرين مواجه مي. فرزندان زندانيان هنگامي كه با واكنش3

شوند. پيامد طرد و عدم پذيرش كودكان زندانيان از گردند، جذب افرادي با وضعيت مشابه ميمي
نگ، در واقع داغ ن). 2003(وودوارد، هاي نوجوان بزهكار خواهد بود جانب ديگران، تشكيل گروه

  كند. سالمت رفتاري فرزندان خانواده زندانيان را تهديد مي
شود افراد احساس محبت، . تعلق به يك شبكه اجتماعي و الزامات متقابل آن موجب مي4

دوستي، احترام و ارزش نمايند. اين امر تأثير حفاظتي قوي بر سالمت دارد. همچنين روابط حمايتي 
هاي عاطفي و اجتماعي تر شود. افرادي كه از حمايتهاي سالمبرانگيختن رفتار تواند سببمي

-هاي حاد قرار ميكمتري برخوردارند، بيشتر در معرض ابتال به افسردگي، و ناتواني متعاقب بيماري

تواند منجر به تضعيف سالمت رواني و جسمي گيرند. از طرف ديگر روابط نزديك ولي نامناسب مي
توان داغ ). نقطه مقابل حمايت در روابط اجتماعي را مي1387ان، شود (اسماعيل مطلق و همكار

ننگ دانست. داغ ننگ از طريق تضعيف روابط اجتماعي و مهمتر از آن تخريب روابط اعضاء خانواده 
ترين منبع دريافت حمايت، حلقه ساز و كار مخربي بر سالمت رواني و رفتاري دارد، چرا كه مهم

  است. روابط نزديك و خانوادگي 
 

  مدل تحقيق
  است. ارائه شده 1بر اساس چارچوب تحقيق مدل پژوهش در شكل
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  : مدل تحقيق1شكل
  روش تحقيق

  گيري جمعيت آماري، حجم نمونه، و نمونه
جمعيت آماري نامه است. پيمايش، و تكنيك مورد استفاده پرسش روش تحقيق اين پژوهش

تحت حمايت انجمن  1390حبس همسر در سال تحقيق، زنان سرپرست خانواري است كه به علت
حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران با در نفر).  977اند (به تعداد حمايت از زندانيانِ مركز قرار داشته

نفر برآورد شد.  222، 05/0آزمون و خطاي قابل قبول بر مبناي پيش25/0و  75/0نظر گرفتن همگنيِ 
  گيري سيستماتيك تصادفي انجام شد.آماري، نمونهبا توجه به وجود ليست اسامي جمعيت 

  
  تعريف متغيرها، روايي و پايايي

  متغير مستقل(داغ ننگ)
در تحقيق حاضر دو جنبه از داغ ننگ (تعاملي و  )،2008(هاي نظري هاننم بر اساس بحث

  جنسيتي) مورد توجه قرار گرفت.
يك ويژگي (حبس سرپرست خانواده) نشان شدن، افراد داراي داغ ننگ تعاملي: در فرايند داغ

خورند. اين ويژگي با پندارهاي قالبي هاي مسلط و ساخت قدرت جامعه برچسب ميمطابق با ارزش
گيري  خوردگان را به نحو چشمسازد برچسبيابد كه گروه مسلط را قادر مياي پيوند ميمنفي

ها بر  شود و آنخورده ميبمتفاوت بنگرند. سپس تمايز مذكور مشمول هويت فردي افراد برچس
هاي اجتماعي به برچسب باعث تضعيف منزلت شوند. واكنششان نگريسته ميحسب ويژگي منفي

). 2008(هاننم، دهد آميز شكل ميشدگان شده و به رفتارهاي اجتنابي و تبعيضنشاناجتماعي داغ
ديگران در قبال خانواده  بعيضاجتنابي و تگويه كه رفتارهاي  3در اين تحقيق داغ ننگ تعاملي با 

  قسمتي عملياتي شد. 6، در طيفي كشدزندانيان را به تصوير مي
اي شدنِ مرتبط با مجرميت در همسران مردان زنداني داغ ننگ جنسيتي: داغ ننگ و حاشيه

  شود و يك سوگيري جنسيتي قطعي در تجربه اعضاء خانواده زندانيان از حبس شكل تشديد مي
دهد. نخست اين كه هويت زن در ديد داغ ننگ حبس در بين زنان به چند دليل رخ ميگيرد. تشمي

ويژه اگر  هيابد، بذهن خودش و در تصور ديگران اغلب با جايگاه اجتماعي شوهرش پيوند نزديكي مي

 

 داغ ننگ
 

روابطكيفيت 
 اعضاء خانواده

اختالل سالمت رواني و 
 رفتاري اعضاء خانواده 
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زن جداي از هويت اجتماعي يا شغلي شوهر، خود هويت اجتماعي يا شغلي مستقلي نداشته باشد. 
دهد داغ ننگ هويت مجرمانه شوهر به آساني به همسر و تعامالت او با ديگران ازه مياين پديده اج

انتقال يابد. فرض محتمل ديگر اين است كه هنجارهاي اجتماعي پدرساالرانه هويت زنان را به عنوان 
تخلف  دهد و بنابراين آنان را در برابردهندگان، بيش از مردان به خانواده پيوند ميمراقبين و پرورش

(همان، دهد و مجرميت عضوي از خانواده در معرض تبعيض، اجتناب و خصومت بيشتري قرار مي
ارتباطي زنان در قبال جرم  -پذير هويتيگويه كه وضعيت آسيب 3داغ ننگ جنسيتي با ). 2008

  قسمتي عملياتي شد.  6دهد در طيفي همسر را نشان مي
  

  خانواده) متغير واسط (كميت و كيفيت روابط اعضاء
بحث كميت و كيفيت روابط اعضاء خانواده، عالوه بر آن كه رابطه والدين با يكديگر را مد نظر 

كيفيت روابط اعضاء در باشد. كميت و دهد، ناظر بر رابطه متقابل والدين با فرزندان نيز ميقرار مي
تقابل موجود در رابطه (ميزان مالقات زن با همسر زنداني، ميزان حمايت مهمسر - سه بعد روابط زن

فرزندان(ميزان كنترل و نظارت بر فرزندان، ميزان  - و ارزيابي ميزان مطلوبيت رابطه)، روابط مادر
فرزندان (ميزان  -تنش در رابطه با فرزندان، و ارزيابي ميزان مطلوبيت سرپرستي) و روابط پدر

حفظ جايگاه و شأن پدر در رابطه  مالقات فرزندان با پدر، ميزان پيوند عاطفي در روابط متقابل، و
  گويه عملياتي شد.  3قسمتي و هر يك با  6متقابل) در طيفي 

  
  متغير پيامد(اختالل در سالمت رواني و رفتاري اعضاء)

در تحقيق حاضر اختالل در سالمت رواني زن سرپرست خانوار (افسردگي و اضطراب) و اختالل 
  رفتاري فرزندان (اختالل سلوك) بررسي شد.

عملياتي  1سالمت عمومي گلدبرگ و ميلرنامه افسردگي و اضطراب زنان از طريق بخشي از پرسش
  قسمتي سنجش نمود. 6گويه نشانگان اضطراب را در طيف  3گويه نشانگان افسردگي و  3شد. 

اختالل سلوك  نقص حقوق ديگران و هنجارهاي اجتماعي است. ،ويژگي عمده اختالل سلوك
ان در اشكال متنوعي از الگوهاي رفتاري از خشم و اوقات تلخي مكرر و نافرماني كودكان و نوجوان

-DSMيابد. سيستم تشخيصي بيماري رواني (مداوم گرفته تا اقدامات جدي بزهكارانه تجلي مي

IV دهنده اختالل معيار كلي زير را طي دوره زماني مشخصي، نشان 4مورد از  3)، ظهور حداقل
.فريبكاري، تقلب و 3 ،.تخريب اموال2رخاشگري نسبت به ديگران يا حيوانات .پ1داند: سلوك مي

). در اين تحقيق مبتني بر هنجارهاي رفتاري Inserm, 2005(.نقض جدي قوانين 4 ،سرقت
 
1 .General Health Questionaire(GHQ) 
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رفتارهاي پرخاشگرايانه، درگيري فيزيكي با مورد ( 3نوجوانان ايران، و مطابق با معيارهاي فوق، 
گو خواسته شد، ميزان ارتكاب فرزندان به چنين  منزل) انتخاب و از پاسخديگران، و تخريب لوازم 

  قسمتي گزارش دهد.  6رفتارهايي را در طيف 
  

  روايي و پايايي ابزار سنجش
ها و تأمين اعتبار صوري آزمون و تعديل گويهاز مرحلة پيش ها پسدر اين پژوهش سنجه

ها نيز از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده يِ گويهبراساس نظر اساتيد سنجش يافت. براي سنجش پاياي
  پايايي ابزار سنجش مشخص است.  5شد. در جدول 

  
  نتايج تحقيق
  نتايج توصيفي

  ايتوصيف متغيرهاي زمينه
  سالي محسوب  ) در آستانه ميانSD،3/39=M=6/8در مجموع پاسخگويان از نظر سن (

درصد از زنان، شاغل و  2/39) بود. SD،5/9=M=4/3شدند. ميانگين سنوات تحصيلي آنان (مي
درصد) به مشاغل يدي (كارگر خدماتي) مشغول بودند. ميانگين  3/45حدود نيمي از زنانِ شاغل (

هاي و ميانگين همه ورودي - به هزار تومان در ماه- ) SD،3/389=M=5/231درآمد زنان شاغل (
هاي شاغل خانواده، مستمري سازمان هاي نمونه (مجموع درآمد اعضاءدرآمدي در بين تمام خانواده

هاي و با توجه به هزينه  - به هزار تومان در ماه- ) SD ،3/534=M=328حمايتي و يارانه دولت) (
كننده كفايت يا جا كه تعداد اعضاء خانواده تعيينزندگي در كالن شهر تهران بسيار نازل بود. از آن

 2به طور ميانگين هر زن تكفل  آمدي استفاده شد.كفايت كل درآمد خانواده است، از سرانه درعدم
فرزند و  2فرد ( 3فرزند را برعهده داشت و كل ورودي درآمدي خانواده به طور ميانگين صرف هزينه 

درصد  7/29هزار تومان در ماه بود.  180شد. ميانگين سرانه درآمدي خود زن سرپرست خانواده) مي
هاي توصيفي شاخصه 1اند. جدولاعتياد او نيز مواجه بوده ها قبل از حبس همسر با مشكلخانواده

  دهد. اي را نشان ميبرخي از متغيرهاي زمينه
 ايهاي توصيفي متغيرهاي زمينهشاخصه : 1جدول

انحراف   هاچارك
  اول  دوم(ميانه)  سوم   حداقل  حداكثر  ميانگين  استاندارد

بهسرانه درآمدي (  4/40  773  180  119  109  147  248
تومان) هزار

تعداد افراد تحت  0  5  2  05/1  1  2  2
تكفل زن سرپرست
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انحراف   هاچارك
  اول  دوم(ميانه)  سوم   حداقل  حداكثر  ميانگين  استاندارد

ميزان تحصيالت  0  16  5/9  43/3  8  12  12
  زن سرپرست

  
  توصيف متغيرهاي اصلي

درصد  3/24شان را مطلوب،  درصد زنانِ نمونه كيفيت روابط با همسران 6/39 ،2بر اساس جدول
هاي اين ). يكي از گويهSD ،63/3=M=28/1(كردند  درصد نامطلوب ارزيابي 0/26در حد متوسط و 

درصد زنان اصالً به مالقات  9/10شاخص كه به ميزان مالقات زن با همسر اختصاص دارد نشان داد: 
درصد در حد متوسط و  4/24درصد زنان كم يا بسيار كم،  5/38رفتند. ميزان مالقات همسر خود نمي

). بنابراين حدود نيمي از زنان كمتر از حد SD ،42/3=M=46/1درصد زياد يا بسيار زياد بود ( 2/26
  قابل مشاهده است:  3اي چهره به چهره با همسر خود داشتند. علت اين امر در جدول متوسط رابطه

درصد هزينه  5/47اند، شان را با همسر اصالً، بسيار كم يا كم اعالم كرده زني كه مالقات 109از 
ترين درصد) عدم تمايل به ديدار همسر را مهم 3/29درصد ( 30زديك به رفت و آمد به زندان و ن

ترين داليل قلت مالقات را درصد از مهم 8/76ترتيب اين دو علت علت اين مسئله ذكر كردند. بدين
درصد آنان سازوكار زندان (نامناسب بودن سالن مالقات براي گفتگوهاي  1/14داد. پوشش مي

درصد از زنان نيز  به  1/8اند. يب مالقات) را منجر به تقليل مالقات دانستهخانوادگي و دشواري ترت
  ديگر علل اشاره كردند. 

 1/29ها نامطلوب، در درصد از خانواده 5/46پدر در  - ، كيفيت روابط فرزند2بر اساس جدول
ني ). توزيع فراواSD ،32/3=M=23/1درصد مطلوب ارزيابي شد ( 4/24درصد در حد متوسط و در 

درصد از فرزندان اصالً با پدر مالقات نداشتند. در  4/28گويه ميزان مالقات فرزندان با پدر نشان داد، 
درصد در حد متوسط  7/14ها ميزان مالقات فرزندان با پدر كم يا بسيار كم، در درصد خانواده 7/41

درصد  1/70راين در ). بنابSD ،72/2=M=49/1درصد در حد زياد يا بسيار زياد بود ( 2/15و در 
  هاي داراي فرزند، ارتباط نزديك و چهره به چهره فرزندان و پدر ضعيف بود. خانواده

خانواده با پدر هيچ يا  143هاي داراي فرزند، مالقات فرزندان ، در بين خانواده3طبق جدول
تمايل گي (عدمدرصد از علل محدوديت مالقات فرزند و زنداني به داليل درون خانواد5/61اندك بود. 

درصد به علل 8/16تمايل مادر به همراه آوردن فرزند)، فرزند و پدر به ديدار با يكديگر، يا عدم
هاي قانوني زندان، محيط خشن زندان براي كودك، برخورد ساعات مالقات با ساختاري (ممنوعيت

از فرزند و داشتن حبس پدر درصد به دليل پنهان نگه 3/6ساعات كار يا مدرسه فرزندان)،
  درصد به مواردي ديگر مرتبط بود.4/15
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  رفتاري - و اختالل رواني ،كيفيت روابط اعضاء خانواده ،: درصد توزيع فراواني بر حسب ميزان داغ ننگ2جدول

انحراف 
  معيار

ميانگين(در رنج 
 )6تا 1اعداد 

  و زياد مجموع
 زياد بسيار

 تا
حدود
 ي

بسيار 
  درصد  تعداد  كم و كم

36/1 70/3 220 100 8/36 0/30 2/33 داغ ننگ تعاملي
36/1 67/3 221 100 4/48 2/22 4/29 داغ ننگ جنسيتي
28/1 63/3 222 100 6/39 3/24 0/26  مرد - روابط زن
 فرزند -روابط مادر 6/19 9/57 5/22 100  209 75/3  85/0
 فرزند-روابط پدر 5/46 1/29 4/24 100  213 32/3  23/1
 افسردگي 4/55 1/26 5/18 100  222 07/3  26/1
 اضطراب 9/50 5/27 7/21 100  222 17/3  24/1
 اختالل سلوك 2/44 7/22 1/33 100  163  46/3  39/1

  
  زنان و فرزندان با زندانيترين علت عدم مالقات يا مالقات اندك : درصد توزيع فراواني مهم3جدول

  درصد  پدر -ن علت عدم مالقات فرزندتريمهم درصد شوهر-ترين علت عدم مالقات زنمهم
مناسب نبودن سالن مالقات براي

  4/52  عدم تمايل فرزند و پدر به ديدار با يكديگر  1/11  گفتگوهاي خانوادگي

  1/9  عدم تمايل مادر به همراه آوردن فرزند 0/4 دشواري ترتيب دادن مالقات
  5/3  هاي قانوني زندانممنوعيت 3/29 عدم تمايل به ديدن همسر

  2/4  ترس كودك از زندان 5/47 هزينه باالي رفت و آمد به زندان

برخورد ساعات مالقات با ساعات مدرسه يا كار   1/8  موارد ساير
  1/9  فرزند

  3/6  فريب كودك در مورد زنداني بودن پدر  n(  100=109(مجموع

  
  4/15  ساير موارد

  n(  100=143مجموع(
  

ي و تبعيض آميز و در واقع طرد ارتباطي، و عدم اعتماد به داغ ننگ تعاملي كه رفتار اجتناب
گويان، زياد يا بسيار زياد، در بين  درصد از پاسخ 8/36دهد، در بين زندانيان را نشان مي خانواده

تجربه  درصد در حد كم يا بسيار كم ارزيابي شد. 2/33درصد آنان در حد متوسط و در بين  0/30
 4/48يوند هويت زنان با جايگاه اجتماعي همسرشان است در بين داغ ننگ جنسيتي كه حاصل پ

گرفتند كه در گويان زياد يا بسيار زياد بود. اين افراد مورد سرزنش ديگران قرار مي درصد از پاسخ
سرپرست خانوار اند، و در تعامل با ديگران نه به عنوان زنتقصير نبودهمورد جرم و حبس همسر بي

درصد زنان در حد  2/22شدند. داغ ننگ جنسيتي در بين مجرم نگريسته ميكه به عنوان همسر 
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) SD،70/3=M=36/1( درصد كم يا بسيار كم بود. ميانگين داغ ننگ تعاملي 4/29متوسط و در بين 
  ).2در حد متوسط بود (جدول) SD ،67/3=M=36/1و ميانگين داغ ننگ جنسيتي (
درصد در حد  1/26ديد يا بسيار شديد، در بين درصد زنان ش5/18نشانگان افسردگي در بين 

درصد  7/21اضطراب در بين درصد آنان در حد كم يا بسيار كم بود. عالئم  4/55متوسط، و در بين 
درصد آنان در حد  9/50درصد در حد متوسط و در بين  5/27، در بين از زنان شديد يا بسيار شديد

درصد از فرزندان  1/31(اختالل سلوك) نيز در بين هاي رفتاري كم يا بسيار كم بود. ناهنجاري
درصد  2/44درصد در حد متوسط و در بين  7/22خانواده زندانيان درحدزياد يا بسيار زياد، در بين 
هاي داراي فرزند جوان يا درصد از خانواده 8/55آنان در حد بسيار كم يا كم شايع بود. بنابراين

در حد متوسط، زياد يا بسيار زياد در رنج بودند. ميانگين نوجوان از اختالالت سلوك فرزندان 
) زنان، همچنين اختالل سلوك SD،17/3=M=24/1)، و اضطرابِ (SD،07/3=M=26/1(افسردگي 
  ).2در حد متوسط بود(جدول )SD،46/3=M=39/1فرزندان (

  
  هاي روابط دو متغيره يافته

  ايرابطه همبستگي متغيرهاي اصلي و زمينه
) و داغ ننگ - 257/0رابطه سرانه درآمدي خانواده، با داغ ننگ تعاملي ( 4جدولبر اساس 

)، و 385/0فرزند ( - سرانه درآمدي با كيفيت روابط مادر) منفي و معنادار بود. - 245/0جنسيتي (
زنان و ) - 236/0(، و اضطراب )- 287/0() رابطه مثبت و معنادار و با افسردگي 234/0فرزند ( - پدر

) رابطه منفي و معنادار داشت. بنابراين افزايش سطح مطلوبيت - 401/0ك فرزندان (اختالل سلو
اقتصادي خانواده زندانيان با ارتقاء كيفيت روابط فرزندان و والدين و كاهش اختالالت رواني و 

  شد. رفتاري اعضاء خانواده همراه 
) رابطه منفي - 141/0ادر (م - تعداد افراد تحت تكفل زن سرپرست خانوار با كيفيت روابط فرزند

) رابطه 263/0زنان و اختالل سلوك فرزندان () 233/0(، و اضطراب )221/0(و معنادار و با افسردگي 
مثبت و معنادار داشت. هر چه تعداد افراد تحت تكفل زن سرپرست خانوار بيشتر بود از طرفي 

يل تشديد فشار زندگي، اختالالت يافت و از طرف ديگر به دلكيفيت روابط مادر و فرزندان تنزل مي
  ).4يافت (جدولرواني و رفتاري اعضاء افزايش مي

) - 195/0(، و اضطراب )- 170/0()، افسردگي - 143/0ميزان تحصيالت زنان نيز با داغ ننگ تعاملي (
فرزند  - ) رابطه منفي و معنادار و با كيفيت رابطه مادر-170/0زنان و اختالل سلوك فرزندان (

  ).4رابطه مثبت و معنادار داشت (جدول) 203/0(
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  ايمتغيرهاي اصلي و  زمينه هاي: همبستگي4جدول 

  اختالل
 افسردگي  اضطراب سلوك

 روابط
- پدر

 فرزند

 روابط
- مادر
 فرزند

 روابط
- زن
 مرد

  داغ ننگ
 جنسيتي

  داغ ننگ
  متغيرها تعاملي

401/0
 -×××  

236/0 -
××  287/0 -××  234/0××  385/0×××  132/0  245/0 -××  257/0-

××  
سرانه 
  درآمدي

263/0×
×  

233/0×
×  221/0××  036/0 -  141/0 -×  012/0  087/0  043/0  

تعداد افراد 
تحت تكفل 

  زن

170/0
 -×  

195/0 -
××  170/0 -×  177/0×  203/0××  105/0  081/0 -  143/0 -×  

ميزان 
تحصيالت 

  زن
   *** = P<0/001    ** = P<0/01      * = P<0/05 

  
كه زنان و فرزندان در خانواده زندانيان دچار  اي ارزيابي اين فرضيههاي مستقل برنمونه tآزمون

كنند، استفاده شد. به سالمت روان را بيشتر تجربه مياعتياد نسبت به ديگر خانواده زندانيان، عدم
) نسبت به زنان زندانيانِ غيرمعتاد SD ،55/3 =M=18/1طور متوسط، زنان زندانيانِ معتاد (

)22/1=SD،01/3 =M :003/0) اضطراب بيشتري داشتند، و اين تفاوت معنادار بود=p، 016/3 - 
)=220(t همچنين .) 15/1به طور متوسط، زنان زندانيانِ معتاد=SD ،43/3=M نسبت به زنان (

) افسردگي بيشتري داشتند، و اين تفاوت نيز معنادار بود: SD،91/2=M=27/1زندانيانِ غيرمعتاد (
005/0=p،859/2 - )=220(t) 37/1. فرزندان خانواده زندانيانِ معتاد=SD ،85/3=M(  نيز به طور

ميزان باالتري از اختالل  )SD  ،3/3 =M=37/1(زندانيانِ غيرمعتاد متوسط نسبت به فرزندان 
  .p، 543/2 - )=161 (t=012/0سلوك را نشان دادند و اين تفاوت نيز معنادار بود

  
  ، واسط و پيامدهمبستگي متغير مستقل

) و نيز با كيفيت روابط - 230/0مرد ( - ، داغ ننگ تعاملي با كيفيت روابط زن5مطابق جدول
فرزند رابطه  -ي داشت اما با كيفيت روابط مادر) رابطه منفي و معنادار- 278/0فرزند ( - پدر

معناداري نداشت. وضعيت مشابهي در رابطه داغ ننگ جنسيتي و متغيرهاي كيفيت روابط مشاهده 
فرزند - ) و كيفيت روابط پدر- 200/0مرد (- طه داغ ننگ جنسيتي با كيفيت روابط زنشد. راب

فرزند فاقد معناداري بود. در واقع هر چه خانواده  - ) منفي و معنادار و با كيفيت روابط مادر-264/0(
كردند، و هر چه زنان مبتني بر زندانيان طردشدگي بيشتري را در روابط اجتماعي تجربه مي
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گرفتند، كيفيت ي پدرساالرانه و به دليل جرم همسر، بيشتر مورد نكوهش ديگران قرار ميهنجارها
- اشان با زنداني (عاملي كه به واسطه پيوند با او داغ ننگ به آنها نيز سرايت كرده) تنزل ميرابطه

طه دهي به داغ ننگ نبودند، رابفرزند مسبب شكل - يافت. اما چون هيچ يك از دو طرف رابطه مادر
  فرزند معنادار نبود.- داغ ننگ با كيفيت رابطه مادر

) زنان و 177/0)، و افسردگيِ (180/0داغ ننگ تعاملي رابطه مثبت و معناداري با اضطراب (
)، افسردگي 186/0) داشت. رابطه داغ ننگ جنسيتي نيز با اضطراب (197/0اختالل سلوك فرزندان (

معنادار بود. بنابراين هر چه زنان در روابط اجتماعي با ) مثبت و 219/0) و اختالل سلوك (149/0(
شدند و طردشدگي خود يا فرزندان را آميز مواجه ميميزان باالتري از رفتارهاي اجتنابي و تبعيض

گرفتند، كردند يا به دليل جرم و كجروي همسر مورد اجحاف بيشتري قرار ميميبيشتر تجربه 
شد دادند و نابهنجاري رفتاري فرزندان نيز بيشتر مينشان مي سطح باالتري از اختالل رواني را

  ). 5(جدول
) - 219/0)، و افسردگيِ (- 134/0مرد با اضطراب (- ، متغير كيفيت روابط زن5مبتني بر جدول

فرزند  -ي منفي و معناداري داشت. كيفيت روابط پدر) رابطه- 178/0زنان، و اختالل سلوك فرزندان (
) برقرار كرد. و در نهايت -316/0)، و اختالل سلوك (- 151/0معناداري با افسردگي (نيز رابطه منفي و 
) -386/0)، و اختالل سلوك (- 175/0)، اضطراب (- 287/0فرزند با افسردگي ( - كيفيت روابط مادر

رابطة منفي و معناداري داشت. بنابراين هر چه كميت و كيفيت روابط اعضاء خانواده بيشتر و بهتر بود، 
  دادند.نان سرپرست خانوار و فرزندان اختالالت رواني و رفتاري كمتري را نشان ميز

) 756/0فرزند ( - مرد با كيفيت روابط پدر - دهد كيفيت روابط زنهمچنين نشان مي 5جدول
) - 014/0فرزند ( - مرد با كيفيت روابط مادر - اي مثبت، معنادار و قوي و كيفيت روابط زنرابطه

دهنده آن باشد تواند نشانبود. اين مسئله مي 05/0يف و فاقد معناداري در سطح منفي، بسيار ضع
كه در شرايط حبس پدر، تداوم و ارتقاء كيفيت رابطه زن با همسر با تداوم و ارتقاء كيفيت رابطه پدر 

  فرزندان همراه است.  –
  متغيرها ي اصلي (زيرقطر) هاي(قطر)و همبستگي : پايايي5جدول 

8 7  6 5 4 3 2 1   متغيرها
       88/0   .داغ ننگ عاملي1

 .داغ ننگ2 ×××884/0 90/0      
 جنسيتي

     89/0 200/0 -
××

230/0 -
××

 –.روابط زن 3
 مرد

 - .روابط مادر4 - 081/0 - 135/0 - 014/0 64/0    
  فرزند
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8 7  6 5 4 3 2 1   متغيرها

   82/0 115/0 756/0×
××

264/0 -
×××

278/0 -
×××

 -.روابط پدر5
  فرزند

  87/0 151/0 -× 287/0-
×××

219/0-
××   .افسردگي6 ××177/0 ×149/0

 83/0 752/0×
×× 088/0 - 175/0 -× 134/0-

×   .اضطراب7 ××180/0 ××186/0

98/
0 210/0×× 332/0×

×× 316/0 -×× 386/0 -××× 178/0-
×   .اختالل سلوك8 ×197/0 ××219/0

*** = P<0/001    ** = P<0/01      * = P<0/05 
  

  تغيرههاي روابط چندميافته
درصد  0/14درصد از تغييرات واريانس افسردگي،  9/14 داد نشان متغيره چند رگرسيون نتايج

اختالل درصد از تغييرات واريانس  4/23از تغييرات واريانس متغير اضطراب زن سرپرست خانوار و 
 جنسيتي، ننگ داغ تعاملي، ننگ داغ(بينبا تركيب خطي مقادير متغيرهاي پيش سلوك فرزندان

فرزند، سرانه درآمدي خانواده، تعداد افراد تحت - فرزند، روابط پدر- روابط مادر همسر، - روابط زن
معادله  8، و 7، 6قابل تبيين بود. مبتني بر جداول )تكفل زن، تحصيالت زن، و وضعيت اعتياد همسر

 - 252/0ردگي= (گانه سالمت روان خانواده زندانيان عبارت است از: افساستاندارد رگرسيون ابعاد سه
  فرزند). - كيفيت روابط زن - 316/0مرد) + ( - كيفيت روابط زن

  تعداد افراد تحت تكفل زن). 242/0فرزند) + (- كيفيت روابط مادر - 263/0اضطراب= (
فرزند) +  - كيفيت روابط زن - 251/0فرزند) + ( -كيفيت روابط پدر -233/0اختالل سلوك= (

  سرانه درآمدي). -264/0(
  حليل رگرسيون چندمتغيره افسردگي زنان: ت5جدول 

149/0=Adjusted R2                   164/0=R2   405/0=R 
 F sig  ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مربعات  

  843/15 2 687/31 رگرسيون
  405/1 115 537/161 باقيمانده  000/0  279/11

  -  117 224/193 مجموع
  B انحراف استاندارد Beta  مقدارt sig 

  000/0  250/10  -  576/0 905/5 ضريب ثابت
-كيفيت روابط مادر

  فرزند
475/0- 128/0 316/0 -  709/3 -  000/0  

  004/0  - 959/2  - 252/0 085/0 -251/0 مرد-كيفيت روابط زن
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  : تحليل رگرسيون چندمتغيره اضطراب زنان6جدول 
140/0=Adjusted R 2                    154/0=R2    393/0=R 

 F sig  ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مربعات  

  879/13 2 758/27 رگرسيون
  321/1 115 923/151 باقيمانده  000/0  506/10

  -  117 681/179 مجموع
  B انحراف استاندارد Beta  مقدارt sig 

  000/0  999/6  -  580/0 062/4 ضريب ثابت
-كيفيت روابط مادر

  فرزند
381/0- 127/0 263/0 -  998/2 -  003/0  

تعداد افراد تحت
  تكفل زن

316/0 114/0 242/0  757/2  007/0  

  
  : تحليل رگرسيون چندمتغيره اختالل سلوك فرزندان7جدول 

234/0=Adjusted R2                   259/0=R2   509/0=R 
  F sig  ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مربعات  

  800/16 3 401/50 رگرسيون
  587/1 91 459/144 باقيمانده  000/0  583/10

 - 94 861/194  مجموع
  B انحراف استاندارد Beta مقدار tsig 

  000/0  297/9 - 718/0 675/6 ضريب ثابت
  007/0 - 749/2  - 264/0 001/0 -002/0 سرانه درآمدي
كيفيت روابط

  فرزند -مادر
472/0- 177/0 251/0 -  663/2- 009/0  

يفيت روابطك
  فرزند -پدر

289/0- 114/0 233/0 -  533/2 - 013/0  

  
  گيرينتيجه

ها در غياب ويژه مسائل اقتصادي اين خانواده انباشت مشكالت عديده در خانواده زندانيان و به
دارد. مقاله حاضر با ها را از مشكالت ارتباطي آنان دور نگه ميها و تحليلآور خانواده، معموالً نگاهنان

اذعان به لزوم حفظ و تداوم روابط خانوادگي طي دوره حبس به منظور ادغام مجدد زنداني در 
خانواده و پيشگيري از تكرار جرم به اين مسئله نيز معترف است كه حفظ و تداوم روابط خانوادگي 

ن را در دوره حبس به غايت دشوار است. تحقيق حاضر با تمركز بر روابط اعضاء خانواده زندانيان، آ



 داغ ننگ، كيفيت روابط اعضاء خانواده و سالمت روان خانواده زندانيان

65 

تر با خانواده زندانيان دانسته و پيامد آن را بر سالمت رواني زنان گدر بستر تعامل جامعه بزر
  سرپرست خانوار و سالمت رفتاري فرزندان بررسي نمود.  

ها كمتر از حد درصد از فرزندان خانواده 70ها حدود نيمي از زنان و حدود مبتني بر يافته
تمايل ه (مالقات) با زنداني داشتند. هزينه رفت و آمد به زندان و عدماي چهره به چهرمتوسط رابطه

ترين علت محدوديت مالقات زنان با همسر، و عدم تمايل اعضاء خانواده به ديدار زن و شوهر عمده
تمايل مادر به همراه آوردن فرزند) مهمترين علت محدوديت مالقات تمايل فرزند و پدر، عدم(عدم

  ها حاكي از گسست روابط خانوادگي در بين اعضا نمونه است. بود. اين يافته فرزندان با پدر
وجود  فرزند و عدم - همسر با كيفيت روابط پدر - معنادار و قوي كيفيت روابط زن ،رابطه مثبت

مادر همراستا با نتايج تحقيق  - همسر با كيفيت روابط فرزند - رابطه معنادار بين كيفيت رابطه زن
ارتباط خوب زنداني با همسر را براي حفظ دسترسي به فرزندان  است كه) 2005(ارانكالرك و همك
رسد در خانواده زندانيان يك سوگيري نسبت به رابطه با زنداني داند. در واقع به نظر ميضروري مي

طه احتماالً رابطه فرزندان با پدر نيز مطلوب و اگر راب ،همسر مطلوب باشد -وجود دارد. اگر روابط زن
  ، احتماالً رابطه فرزندان با پدر نيز نامطلوب است. همسر نامطلوب باشد - زن

ها افزايش سرانه درآمدي خانوار همراه با كاهش معنادار داغ ننگ تعاملي و براساس يافته
جنسيتي و افزايش تحصيالت زن سرپرست خانوار نيز همراه با كاهش معنادار داغ ننگ تعاملي است. 

كند هر چه خانواده و زن سرپرست در يك راستاست كه بيان مي) 2008(با بحث هاننم  ها اين يافته
هايي را جداي از هويت اجتماعي يا شغلي شوهر/پدر كسب كند كه خانوار بتواند فاكتورها و ويژگي

شود. در واقع تحصيالت و درآمد (در به آنان هويت اجتماعي مستقلي دهد، از داغ ننگ كاسته مي
توان مرهمي بر زخم داغ ننگ درصد از زنان شاغل بودند) را مي 40مورد بررسي حدود نمونه 

خانواده زندانيان دانست. از طرف ديگر همبستگي منفي بين سرانه درآمدي خانوار و داغ ننگ، 
) دارد كه معتقدند برچسب خوردن يكي از 2014تحليل ديگري مبتني بر بحث سيانك و همكاران (

شود. بنابراين هاي شغلي در دسترس خانواده و كاهش منابع اقتصادي ميليل فرصتزوجين باعث تق
داوري ديگران در مورد خانواده زندانيان و در نتيجه رفتارهاي طردكننده آنان افزايش هر چه پيش

تري قرار هاي اقتصادي (اشتغال زنان) و درآمد خانواده زندانيان در سطح نامطلوبيابد، كسب فرصت
كننده موقعيت اقتصادي خانواده توان از طرفي داغ ننگ را عامل تضعيفيرد. بدين ترتيب ميگمي

دانست و از طرف ديگر دستيابي اعضاء خانواده و بويژه زنان به اشتغال و درآمد را عامل كمرنگ 
  شدن داغ ننگ تصور كرد.

ابطه منفي و معنادار همسر ر - داغ ننگ تعاملي و داغ ننگ جنسيتي هر دو با  كيفيت روابط زن
) a2014 ،b2014دويل و مولكس () و متي2014داشتند. اين يافته با نظر سيانك و همكاران (
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- شود. مكانيزم پيونددار شدن روابط زناشويي ميهمراستاست كه معتقدند داغ ننگ منجر به خدشه

هاي ر مزايا و هزينه) تغيي2014دهنده داغ ننگ و كيفيت روابط زوجين از نظر سيانك و همكاران (
  دار شدن تصوير از خود است. ) خدشهa2014 ،b2014دويل و مولكس (روابط زناشويي، و از نظر متي

كنند صرف جدايي فيزيكي ) بيان مي2011عالوه بر اين همچنان كه مسيگليا و همكاران (
جين است. كننده انسجام خانواده و كيفيت روابط زوزوجين طي دوره حبس نيز عامل تضعيف

نظر از عواملي مانند داغ ننگ، و تنگناي اقتصادي، عوامل حداقل اين يافته تحقيق حاضر كه صرفه
ساختاري مرتبط با سازوكار زندان (از قبيل نامناسب بودن سالن مالقات، دشواري تنظيم وقت 

ندان با زنداني است، مالقات، و....) نيز از علل برشمرده زنان خانوار براي محدوديت مالقات آنان و فرز
  مؤيد اين امر است. 

ي فرزند رابطه منفي و معنادار - داغ ننگ تعاملي و داغ ننگ جنسيتي هر دو با كيفيت روابط پدر
توان با فرزند رابطه معناداري نداشت. تحليل اين وضعيت را مي - داشت، اما با كيفيت روابط مادر

اعتباركننده است كه واده زندانيان يك ويژگي بيتوجه به مفهوم داغ ننگ دريافت. داغ ننگ خان
ها سرايت كرده و منجر به تنزل و  مبتني بر باورهاي قالبي از فرد مجرم به افراد صميمي و نزديك آن

آميز با آنان شده است. دار شدن هويت آنان در نزد ديگران و رفتارهاي اجتنابي و تبعيضخدشه
تر به خانواده زندانيان بيشتر باشد واكنش خانواده كاهش كمي زني جامعه بزرگبنابراين هر چه انگ

همسر و  - اند. برخالف رابطه زننشان شدهو كيفي رابطه با عاملي است كه به واسطه پيوند با او داغ
، هر دو نشان شدن دارندفرزند وضعيت مشابهي در داغ - فرزند، هر دو طرف تعامل مادر - رابطه پدر

شوند، تر طرد ميه واسطه رابطه خويشاوندي با زنداني از طرف اجتماع بزرگبدون جرم و صرفاً ب
همين وضعيت مشابه منجر به عدم وجود رابطه بين داغ ننگ تعاملي و جنسيتي با كيفيت رابطه 

   شود. فرزند مي - مادر
و سرپرست خانوار رابطه مثبت و معنادار داغ ننگ تعاملي و جنسيتي با افسردگي و اضطراب زن

با اختالل سلوك فرزندان در تحقيق حاضر حاكي از كاركرد مخرب داغ ننگ بر سالمت رواني و 
) و 2011(، براينسان )2008(رفتاري خانواده زندانيان است و اين يافته همراستا با نظر هاننم 

-داغ باشد. در واقع خانواده زندانيان هم در ترديد افشاء يا عدم افشاء ويژگيمي) 2003وودوارد (

كننده و هم در تقالي مخفي نگه داشتن آن در تعامالت خويش، اضطراب و فشار شديدي را نشان
- كنند. داغ ننگ صرفاً به واكنش نامناسب ديگران در قبال خانواده زندانيان خالصه نميتجربه مي

شود. ز ميشود، بلكه به صورت يك ويژگي ذهني خانواده زندانيان منجر به خودتخريبي رواني آنان ني
دار تواند با احساس شرم عجين شود و عزت نفس آنان را خدشهخودپنداره منفي خانواده زندانيان مي

هاي زندانيان در صورت عدم افشاء زنداني شدن و خلق و خوي آنان را افسرده سازد. خانواده
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و در  سرپرست ممكن است انزوا و عدم حمايت اجتماعي را به شكلي خودخواسته تجربه كنند
صورت افشاء آن و مواجهه با واكنش اجتنابي ديگران، ناخواسته با انزوا و عدم حمايت مواجه شوند. 

كند، بلكه محرك رفتارهاي بزهكارانه طرد، انزوا و عدم حمايت نه تنها سالمت روان را خدشه دار مي
  (اختالل سلوك) نيز خواهد بود.

ر، با افسردگي و اضطراب زن سرپرست خانوار همس - رابطه منفي و معنادار كيفيت روابط زن
رغم جرم و حبس همسر، همچنان رابطه زن با همسر عامل مهمي در حفظ سالمت نشان داد علي

باشد. كاستي روابط چهره به چهره، نامطلوب بودن اين رابطه، و فقدان روان زنان سرپرست خانوار مي
راب زنان همراه است. بنابراين حفظ و همسر با افسردگي و اضط –حمايت دو جانبه بين زن 

تواند با افزايش فاكتورهاي سالمت روان مطلوبيت رابطه بين زن و همسر در طي دوران حبس مي
  زنان سرپرست خانوار همراه باشد. 

مادر با اختالل سلوك  -پدر و كيفيت رابطه فرزند - رابطه منفي و معنادار كيفيت روابط فرزند
رنگ شدن اقتدار پدر، كاهش ديدار چهره به چهره و ست كه در شرايط كمفرزندان حاكي از آن ا

يابد. تضعيف پيوند عاطفي فرزند و پدر احتمال وقوع رفتارهاي نابهنجار در فرزندان افزايش مي
كند بلكه به ادغام مجدد زنداني كمك مي بنابراين حفظ تماس معنادار فرزندان با زنداني نه تنها

نسلي جرم در خانواده زندانيان باشد) را نيز ساز چرخه بينتواند زمينهوك (كه مياحتمال اختالل سل
  دهد.كاهش مي

مادر با اختالل سلوك فرزندان نيز نشان داد در  - رابطه منفي و معنادار كيفيت روابط فرزند
ان ميزان كنترل و نظارت مادر بر فرزندان كاهش و ميزان تنش رابطه مادر با فرزندشرايطي كه 

افزايش يابد، و كيفيت سرپرستي مادر دچار اخالل شود احتمال وقوع رفتارهاي نابهنجار و اختالل 
  يابد.سلوك در فرزندان افزايش مي

- اي مهمهاي چندمتغيره تحقيق در بين متغيرهاي مدل تحقيق و متغيرهاي زمينهبراساس يافته

فرزند و  - به نخست كيفيت رابطه مادركننده افسردگي زنان سرپرست خانوار در مرتترين تبيين
هاي اضطراب زنان در مرتبه نخست كيفيت كنندههمسر و مهمترين تبيين - سپس كيفيت رابطه زن

كننده اختالل سلوك ترين تبيينفرزند و سپس تعداد افراد تحت تكفل است. مهم - رابطه مادر
فرزند و سپس  - كيفيت رابطه مادرفرزندان در مرتبه نخست سرانه درآمدي خانوار، در مرتبه دوم 

هاي حمايتي براي بهبود هاي اقدام سازمانفرزند است. بنابراين يكي از حوزه - كيفيت رابطه پدر
كيفيت روابط خانوادگي آنان دانست. بدين   توان ارتقاءسطح سالمت روان خانواده زندانيان را مي

  توان ارائه داد: منظور چندين پيشنهاد مي
يط مالقات با زنداني و در نظر گرفتن كمك هزينه اياب و ذهاب ويژه مالقات تسهيل شرا - 

 خانواده با زنداني. 
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سازي فضاي محل مالقات جهت حفظ حريم خصوصي و كرامت و شأن خانواده، مناسب - 
بار، تحقيركننده يا هاي خشونتهمچنين عاري كردن محل مالقات از هرگونه نمادها و نشانه

 آميزسرزنش
 هاي مرتبط شناختي و آموزشويژه به خدمات مشاوره خانوادگي، و مشاوره روانتوجه  - 
 توجه به رويكرد اجتماع محور به منظور ترميم گسست موجود بين خانواده زندانيان و جامعه - 
سازي مشكالت خانواده تضعيف كاركرد داغ ننگ از طريق ارتقاي فرهنگ عمومي و برجسته - 

   اي زندانيان در عرصه رسانه
  

  منابع
بررسي تأثير مجازات مجرمين مواد مخدر بر كيفيت زندگي «)، 1385احمدي، حبيب و محمدتقي ايمان(

مجله مطالعات اجتماعي  ،»هاي زندانيان مواد مخدر شهر شيرازهاي آنان: مورد مطالعه خانوادهخانواده
  . 1-19: 1، دوره اول، شماره ايران

تأثير زنداني شدن محكومين جرائم مواد مخدر بر وضعيت «، )1389(احمدي، حبيب و ليال نيكپور قنواتي
  .143- 158: 1، شماره 21، دورهشناسي كاربرديجامعه، »بهداشت روان زنان آنان

سالمت و عوامل اجتماعي ، )1387اسماعيل مطلق، محمد؛ عليرضا اوليايي منش، و مريم بهشتيان(
، سالمت و ايجاد فرصتي منصفانه براي همه كننده آن، راهكار اصلي گسترش عدالت درتعيين

  چاپ دوم، تهران: موفق.
بررسي تأثير مجازات زندان بر وضعيت اقتصادي و اجتماعي «)، 1386جعفري، محمدحسن و ليال نيكپور(

، 25، جلد مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان(علوم انساني)، »هاي شيرازهاي زندانيان زندانخانواده
  .63-78: 4شماره 

، رساله كارشناسي ارشد حقوق جزا، دانشگاه زندان و آثار و پيامدهاي آن)، 1386تگار انارمرزي، حامد(رس
  آزاد اسالمي واحد تهران مركزي.

: 2، شماره 4، دوره شناسي ايرانمجله جامعه، »مجازات زندان و ارتكاب مجدد جرم«)، 1381عبدي، عباس(
91 -77.  

Apel R (2016) «The Effects of Jail and Prison Confinement on Cohabitation and 
Marriage», The ANNALS of the American Academy of Political and Social 
Science, 665(1):103–126. 

Bruynson K.(2011).«Experiences of Partners of Male Prisoners[ Dissertation]». 
Ontario University. 

Hannem SN (2008).«Marked by Association: Stigma, Marginalization, Gender 
and the Families of Male Prisoners in Canada[ Dissertation]». Carleton 
University. 



 داغ ننگ، كيفيت روابط اعضاء خانواده و سالمت روان خانواده زندانيان

69 

Pugh G.(2005). HMP Hollesley Bay:«Visit & Family Ties Survey». Ormiston 
Children and Families Trust. 

Clarke L, O’Brien M, Day R, Godwin H, Connolly J,and Van Leeson T.(2005). 
«Fathering Behind Bars in English Prisons: Imprisoned Fathers’ Identity and 
Contact with their Children». Fathering Journal,; Vol.3, No.3.  

Inserm(National Institute for Health and Medical Research).«Conduct:Disorder 
in children and adolescents».(2005). Available at: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7133. 

La Vigne NG, Naser RL, Brooks LE, and Castro JL.(2005).«Examining the 
Effect of  Incarceration and In-Prison Family Contact on Prisoners’ Family 
Relationships». Journal of Contemporary Criminal Justice, Vol.21,No.4: 
314-335. 

Massoglia M, Remster B, and  King RD.(2011).«Stigma or separation? 
Understanding the incarceration-divorce relationship». Social Forces; 
90:133–55. 

Matthew Doyle D and Molix L.(2014.b).«How Does Stigma Spoil 
Relationships: Evidence that Perceived Discrimination Harms Romantic 
Relationship Quality through Impaired Self-image». Journal of Applied 
social psychology Vol 44, Issue 9 :600–610. 

Matthew Doyle D and Molix L(2014.a) «Love on the Margins:The Effects of 
Social Stigma and Relationship Length on Romantic Relationship Quality». 
Social Psychological and Personality Science.Vol 5(1):102-110. 

Ofori-Dua K, Akuoko KO,  and Kanwetuu VP.(2015).«Unanticipated 

Consequences of Imprisonment on Families of  Prison Inmates of Kumasi 
Central Prison of Ghana». International Journal of Social Science 
Studies.Vol.3, No.3;185-196. 

Park S and Park KS.(2014).«Family Stigma: A Concept Analysis». Asian 
Nursing Research, 8:165-171.  
Siennick ES, Stewart EA, and  Staff J.(2014).«Explaining the Association 

between Incarceration and Divorce». Criminology, 52(3):1-31. 
Smith R, Grimshaw R, Romeo R, Knapp M.(2007).«Poverty and Disadvantage 

Among Prisoners’Families», Joseph Rowntree Foundation.  
Turney K.(2014).«Neither Here Nor There: Incarceration and Family 

Instability», Focus Vol.30, No.2:21-25  
Weaver B and Nolan D.(2015).«Families of Prisoners: A Review of the 

Evidence»,Glasgow: Centre for Youth & Criminal Justice, University of 
Strathclyde.  

Woodward R.(2003). «Families of Prisoners: Literature Review on Issues and 
Difficulties». Australian Government Department of  Family and Community 
Services 

 


