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چکیده:
مقدمه :هدف این پژوهش مقایسهی ابعاد روانشناختی ازجمله حمایت اجتماعی ادراکشده ،کیفیت
زندگی و تابآوری در زنان و مردان مرتکب قتل عمدی نسبت به زنان و مردان عادی بود.
روش :روش این پژوهش از نوع علّی مقایسهای است .نمونهی پژژوهش شژامل  140نفژر  70زن و
مرد مرتکب قتل عمد و  70زن و مرد عادی) که به شژیوهی نمونژهگیری غیرتصژادیی و در دسژتر
انتخاب و با استفاده از پرسشنامههای حمایت اجتماعی ادراکشدهی چندبعدی ،کیفیت زندگی سژازمان
جهانی بهداشت و تابآوری کانر و دیویدسژون مژورد بررسژی قژرار گریتنژد .جهژت تالیژل دادههژا از
شیوههای آمار توصیفی میانگین و اناراف استاندارد) و آمار استنباطی تالیل واریژان تژ متغیری و
چندمتغیری) استفاده شد.
یافتهها :نتایج این پژوهش نشان داد که در میزان کیفیت زندگی و ابعاد آن و نمره تژابوری بژین
دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد و مقایسهی میانگینها حاکی از باال بودن آنها در ایراد عژادی
نسبت به مجرمان قتل عمد بود؛ اما در بُعد حمایت اجتماعی ادراکشده تنها در بعژد حمایژت ایژراد
مهم بین دو گروه تفاوت معنادار مشاهده شد و تفاوت در سایر ابعاد معنادار نبود.
نتیجهگیری :با توجه به یایتههای این پژوهش میتوان بیان کرد که ابعژاد روانشژناختی ازجملژه
کیفیت زندگی ،تابآوری و حمایت اجتماعی ادراکشده بین دو گروه از ایراد مرتکژب قتژل عمژد و
عادی تفاوت دارد و این ابعاد میتواند در اجرای حکمهای کیفری و پیشگیری از چنین مواردی مورد
توجه قرار گیرد.
واژههای کلیدی :حمایت اجتماعی ،کیفیت زندگی ،تابآوری ،مرتکب قتل عمد
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The Comparison of Perceived Social Support, Quality of
Life and Resilience in Women and Men Committed by
Murder than Common Men and Women
Pasandide, M. M., Kashef Zamane, Gh. H.

Abstract:
Introduction: The aim of the study was to compare the psychological
dimension such as perceived social support, quality of life and resilience
in women and men by committed crimes than common men and women.
Method: Method of the study is causal-comparative.
The sample was consisted of 140 participants (70 women and 70 men
committed by murder and ordinary men and women) who are selected
non-random. The instrument used to gather data was questionnaires
which were according to the World Health Organization's quality of life,
Connor Davidson's resiliency and multi-dimensional perceived social
support .To analyze the data, the descriptive statistics (mean and standard
deviation) and inferential statistics (single-variable and multi-variable
analysis of variance) was used.
Results: The findings of the study indicate that there is a significant
difference between the quality of life, its dimension and resiliency score
between the two groups. Means comparison showed that there was a high
rate of committed by murder in normal individuals compared to
offenders. But there only is significance difference in dimension of
perceived social support important people between the two groups and
there are no significant differences in other aspects.
Conclusion: According to the findings of this study can be expressed
that psychological aspects such as quality of life, resiliency and social
support between the two groups is different from ordinary people and
persons who committed by intentional murder. These dimensions can be
considered in performing criminal penalty and the prevention of such
cases.
Keywords: social support, quality of life, resilience, committed by
murder

مقدمه
 آمارهای مختلف نشان دادهانژد کژه پیامژدهای.قتل عمد یکی از جرائم وخیم ماسوب میشود
 نسبتاً جزئی و پیشپژا ایتادهانژد و، جیببری یا آسیبزدن به اموال دیگری،بیشتر جرائم مانند دزدی
 اما بسیاری از،باآنکه قربانیان این جرائم کوچ نیز عوارض نامطلوب ارتکاب جرم را تجربه میکنند
 بژرعک اغلژب جژرائم علیژه. تعادل خژود را بژهدسژت میآورنژد،آنها پ از گذشت اندک زمانی
 زندگی آنها را به مخاطره میاندازد و.اشخاص دارای پیامدهای درازمدت نامطلوبی بر قربانیان است
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حتی میتواند مرگ را هم در پی داشته باشد .طبق مادهی  206قانون مجازات اسالمی قتل در موارد
زیر قتل عمدی است نصیری ،رحیمی و مولوی.)1392 ،
 مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین ،یرد یا ایرادی غیر معژین از یژجمع را دارد ،خواه آن کار نوعاً کشنده باشد ،خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
 مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شژخصرا نداشته باشد.
 مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را که انجام میدهد ،نوعژاً کشژنده نیسژت ولژینسبت بهطرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشژد
و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
بروز و شکلگیری قتژل عمژد بهماننژد سژایر پدیژدهها ،آسژیبها و جژرائم اجتمژاعی متژ ثر از عوامژل و
انگیزههای متعددی است و در تبیین آن نیز بایستی با رویکرد همهجانبه نگریسته شود .هرچند این تبیینها بژه
شکل کلی به جرائم پرداخته و اختصاص به جرم قتل عمد صژرف نژدارد و در سژه حژوزهی زیسژتی ،روانژی،
اجتماعی و بومشناختی قابلطرح میباشند .ازاینرو به نظر میرسد یکی از متغیرهای روانشناختی که در بژروز
و شیوع اختالالت ریتاری و ارتکاب جرم ایراد نقش دارد ،نداشتن حمایت اجتماعی است.
حمایت اجتماعی عبارت است از کسب اطالعات ،کم های مادی ،طرح و توصیهی بهداشتی و
حمایت عاطفی از سوی دیگران که یرد به آنها عالقهمند است یا برای ایراد ارزشمند تلقی میشوند
و بخشی از شبکه اجتماعی یرد به شمار میروند مانند والدین ،بستگان ،دوستان ،همسر و نیز تما
با نهادهای مذهبی الورا ،گراهام و نااومی .)2007 ،1نظریهپردازان ایژن حژوزه بژر ایژن باورنژد کژه
روابطی حمایت اجتماعی ماسوب میشوند که یرد آن را بهعنوان ی منبع در دسژتر و مناسژب
برای ریع نیازهایش ارزیابی کند کالرا ،کاک  ،انیز ،مورای و تورگادی  .)2003 ،2حمایت اجتماعی
به دو صورت دریایژتشژده و ادراکشژده مژورد مطالعژه قژرار میگیژرد .درواقژع حمایژت اجتمژاعی
ادراکشده احسا ارزشمند بودن به یرد میدهد و اینکه بخشی از ی شبکه اجتمژاعی اسژت کژه
یرصتهایی را برای ارتباط بژا دیگژران و نیژز تثبیژت ارتباطژات بژاارزش یژراهم مژیآورد علیپژور،
صارائیان ،علی اکبری ،حاجی آقا بابائی .)1390 ،در حمایت اجتماعی دریایتشژده ،میژزان حمایژت
کسبشده توسط یرد مورد ت کید است و در حمایت اجتماعی ادراکشده ارزیابی یژرد از در دسژتر
بودن حمایتها در مواقع ضروری و موردنیاز بررسی میشود جیالکژت .)2010 ،3ازایژنرو میتژوان
بیان کرد که تمامی روابط ی یرد با دیگران را نمیتوان بهعنوان حمایت اجتماعی در نظر گریژت،
مگر اینکه خود یرد آن روابط را بهعنوان منبعی در دستر و مناسب برای ریژع نیازهژایش قلمژداد
نماید .بهطوریکه مقیا های موجود برای ارزیابی حمایژت اجتمژاعی ادراکشژده نیژز بژر جنبژهی
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شناختی این ارزیابی از دیدگاه خود یرد ت کید داشته ،اینکه یرد به اطمینان خاطری دسژت یابژد کژه
چنانچه به این حمایت و کم نیاز داشت میتواند به آن دسترسی داشژته باشژد یژا نژه ناکاهژارا،1
2013؛ بیرامی ،هاشمی ،علی زاده و حسینی .)1391 ،خدابخشی ،علیزاده ،منصور و تقی پژور )1393
در پژوهش خود نشان دادند که ساختار قدرت در خانوادههای دارای نوجوان بزهکژار بسژیار شژکننده
است و رابطهی والد – یرزندی بهگونهای است که حمایت عاطفی و اجتماعی ازاینگونه نوجوانان به
عمل نمیآید .گویی که در این خانوادهها نهتنها نظم و انضباطی وجود ندارد ،بلکه نوجوانان به حژال
خود رها شدهاند و پدر که نماد قدرت است به حاشیه ریته است .ازاینرو نوجوانژان عمژالً هی گونژه
حمایتی را از خانواده دریایت نمیکنند.
شاخص کیفیت زندگی یکی دیگر از ابعاد روانشناختی است که میتواند احتمال ارتکژاب بژه ایژن
جرم را در یرد تات ت ثیر قرار دهد .کیفیت زندگی مفهومی گسترده است که همه ابعاد زندگی ازجملژه
سالمت را دربرمیگیرد روبریو .)2004 ،2این تعریف از این حیث مهم است که بژر برنامژههای ارتقژای
سالمت اثر خواهد داشت ،با وجود این توایقی عمومی دربارهی اجژزا ،معنژای وا هی کیفیژت زنژدگی و
چگونگی اندازهگیری آن وجود ندارد علیزاده ،ماسنی ،خانجانی ،مؤمن آبادی .)1393 ،مفهژوم کیفیژت
زندگی دارای ابعاد چندگانه است و جنبههای گوناگون زندگی یرد را دربرمیگیرد؛ بعالوه تعریف کیفیژت
زندگی بهشدت تات ت ثیر یرهنگ قرار میگیرد و بژا مسژائل یرهنگژی ،بسژیار ارتبژاط دارد کینژگ و
هاند  .)2010 ،3سازمان جهانی بهداشت 1995؛ به نقل از عباسی )1390 ،کیفیت زندگی را اینگونژه
تعریف میکند :برداشت و درک ایراد از مویقیت خود در خصوص اهداف و نظژام ارزشژی موردپژذیرش
آنان با توجه به شرایط عینی زندگی .درواقع کیفیت زنژدگی شژامل سژالمت ییزیکژی ایژراد ،وضژعیت
روانشناختی ،روابط اجتماعی ،باورهای معنوی و شخصی است و بر پایژه تجژارب نهنژی یژرد ارزیژابی
میشود مولر -نوردهن .)2006 ،4بُعد روانشناختی کیفیت زندگی ،اهمیژت بسژزایی دارد .پژوهشژگران
کیفیت زندگی را نهتنها بهعنوان نشانگر روانشناختی بلکه بهعنوان ی نشانگر اجتماعی هم میداننژد.
ارتباط میان اجژزای کیفیژت زنژدگی یعنژی یقژر انژزوای اجتمژاعی و بژدریتاری بژا کژودک در تمژامی
طبقهبندیهای علل جرم ت کیژد میشژود اسژچوارت ،آندرسژن ،ناسژ و کژراهن .)2007،5همچنژین
پژوهشگران بر این باورند که برخورداری از کیفیت زندگی مناسب میتواند بر وجژدان کژاری و تژالش
جهت انجام دادن درست کارها و پذیرش قوانین ت ثیرگذار باشد کارا ،کیم و یوسال.)2015 ،6
از دیگر متغیرهای روانشناختی که میتواند نوع عملکرد یرد را در موقعیتهای مختلژف تاژت
ت ثیر قرار دهد ،تابآوری است .با توجه به سطوح پایین تابآوری در زنژدانیان و بژاال بژودن شژیوع
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اختالالت روانی در آنها به نظر میرسد تابآوری بتواند بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در بژروز ایژن
اخژژتالالت باشژژد .تژژابآوری نشژژان دادن شایسژژتگی ،کفایژژت ثابژژت و توانژژایی سژژازگاری مثبژژت و
مویقیتآمیز در رویارویی با شرایط تهدیدکننده و وقایع ناگوار زندگی اسژت .بژهبیاندیگر تژابآوری،
سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است زاتورا ،هال و مورای .)2010 ،1ایژن سژازه ازجملژه
عواملی است که از بروز مشکالت روانی در میان جوانان و نوجوانان جلوگیری بژه عمژل مژیآورد و
آنها را از بروز اثرات روانی رویدادهای مشکلزا در امان نگه میدارد کانر و داویدسژون )2003 ،2و
به عنوان منبعی برای تسهیل غلبه بر مصائب ،مشکالت ،مقاومت در برابر تنش و از بین بردن اثرات
روانی آنها تعریف شده است گالو ،بوگارت ،یرانسیانو و ماتیوز .)2005 ،3البته تابآوری تنها پایداری
در برابر آسیبها یا شرایط تهدیدکننده نیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نیست
بلکه شرکت یعال و سازنده در مایط پیرامونی خود است ماستن و رایت )2010 ،4که به کنترل خود
در برابر شرایط سخت و ناگوار کم خواهژد کژرد .همچنژین پژوهشژگران بژرای باورنژد کژه بژین
تابآوری و سالمت روانی یرد ارتباط وجود دارد و ایژرادی کژه دارای تژابآوری بژاال میباشژند ،در
شرایط تنشزا و موقعیتهای ناگوار کنترل بیشتری بر اعمژال و ریتژار خژود دارنژد تژول ،سژانگ و
جوردن )2013 ،5که همین مسئله میتواند احتمال ارتکاب بسیاری از جرائم را کاهش دهد.
بنابراین با توجه به تهدید جانی این پدیده و ت ثیر آن بر امنیت شهروندان ضروری به نظر میرسژد
که علل و ابعاد این مسئله مورد بررسی دقیق و موشکایانه قرار گیرد و با بهرهگیری از روشهای علمی
ریشههای این پدیده شناخته شود تا روش پیشگیرانه درخور و سازگار با شژرایط بژومی بژر آن انتخژاب
گردد .ازاینرو هدف این پژوهش مقایسه عوامژل روانشژناختی کیفیژت زنژدگی ،تژابآوری و حمایژت
اجتماعی ادراکشده در زنان و مردان مرتکب قتل عمد با زنان و مردان عادی بود.
روش
این پژوهش از نوع توصیفی و علی مقایسهای است .جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه بژود،
ی گروه شامل کلیه زندانیان زن و مژرد ماکژوم کیفژری اسژت کژه در سژال  1394 – 1395در
زندانهای کل استان گیالن در حال تامل کیفر بودند و گروه دوم ایژراد عژادی اسژت کژه سژاکن
همین استان و شهر و هی گونه سابقه کیفری و جرم نداشتهاند و از لااظ متغیرهای جمعیت شناختی
با گروه اول همگن بودند .نمونه موردبررسی شامل  140نفر  20زن و  50مرد مرتکب قتل عمژد و
 20زن و  50مرد عادی) بود که به شیوه نمونهگیری در دستر و غیر تصادیی انتخاب و با استفاده
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از پرسشنامههای حمایت اجتماعی ادراکشده ،کیفیت زندگی و تژابآوری کژانر و دیویدسژون مژورد
بررسی قرار گریتند.
جهت جمعآوری نمونههای پژوهش بعد از هماهنگی با سازمان زندانهای استان گیالن و ت یید
پرسشنامهها توسط مسئولین تعداد ایرادی کژه مرتکژب قتژل عمژد بژوده و شژرایط پاسژ گویی بژه
پرسشنامهها را ازجمله ،سواد خواندن و نوشتن ،تعادل روحی مناسب و تمایژل بژه همکژاری داشژتند
مشخص شدند .سپ مددکار هر بخش با یراخوان آنها به اتاق مددکاری شرایط پژوهش را بژرای
آنها توضیح داده از آنها میخواست تژا در صژورت تمایژل بژه پرسشژنامهها پاسژ دهنژد .بعژد از
جمعآوری دادههای ایراد مرتکب قتل عمد برای جمعآوری نمونههای عادی اقدام شد و تالش شژد
تا زنان و مردان عادی تا حد امکان از لااظ مؤلفههای جمعیت شناختی موردبررسی همگن با گژروه
مرتکب قتل عمد انتخاب شوند.
1
مقیاس حمایت اجتماعی ادراکشدهی چندبُعدی ( : )MSPSSاین مقیا چندبعژدی
ی ابزار  12گویهای است که بهمنظور ارزیابی حمایت اجتماعی ادراکشژده از سژه منبژع خژانواده،
دوستان و ایراد مهم در زندگی توسط زیمت و همکاران  )1988تهیه شده است .این مقیا میژزان
حمایت اجتماعی ادراکشدهی یرد را در هر ی از سه حیطهی مذکور در طیژف  7گزینژهای کژامالً
مخالفم تا کامالً موایقم میسنجد .برای بهدست آوردن نمرهی کل این مقیا نمرهی همهی گویژه
ها با هم جمع شده و بر تعداد آنها  12تقسیم میشود .نمرهی هر زیر مقیا نیژز از حاصژل جمژع
نمرات گویههای مربوط به آن تقسیم بر تعداد گویههای آن زیر مقیا  )4به دست میآید .روایی و
پایایی این مقیا توسط زیمت و همکاران در حد مطلوب گزارش شده اسژت .رسژتمی و همکژاران
 )2011ضریب آلفای کرونباخ خردهمقیا های حمایت اجتمژاعی را بژین  0/76تژا  0/89بژهدسژت
آوردهاند.
پرسشنامهی کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (:2)WHOQOL – BREF
کیفیت زندگی در قرن بیستم مورد توجه زیادی قرار گریت .اولین بنیان دقیق آن را سازمان جهژانی
بهداشت در سال  1948مورد توجه قرار داد .این پرسشنامه چهار حیطهی سالمت جسمانی ،سالمت
روانی ،روابط اجتماعی و سالمت مایط را بژا اسژتفاده از  24سژؤال مژورد سژنجش قژرار میدهژد.
نمرهگذاری این پرسشنامه در ی طیف لیکرت و در دامنهای بین  1تا  5اسژت .ایژن پرسشژنامه در
بیش از  40کشور جهان ترجمه و مورد اعتبار سنجی واقع شژده اسژت .اعتبژار مااسبهشژدهی ایژن
آزمون در حیطههای سالمت جسمی  ،0/77روانی  ،0/77اجتمژاعی  0/75و مایطژی  0/84اسژت و
آلفای کرونباخ در حیطهی جسمانی  ،0/70روانی  ،0/73اجتمژاعی  0/55و مایطژی  0/84مااسژبه
گردید نجات و همکاران.)1385 ،

Multidimensional Scale of perceived social support
Who quality of life-Bref
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مقیاس تابآوری کانر دیویدسون ( :1)CD-RISCکانر و دیویدسژون ایژن مقیژا را کژه
توانایی سازگاری با تنش و آسیب را اندازه میگیرد ،در سال  2003ساختند .طراحی این ابژزار دو هژدف
داشت ،یکی تهیهی مقیاسی برای سنجش تابآوری در نمونههای بالینی و بهنجار و همچنین ارزیژابی
میزان تغییر نمرات تابآوری در پاس به درمان .این مقیا ی ابزار  25گویهای است که تابآوری را
در اندازههای پنجدرجهای لیکرت از صفر همیشه نادرست) تا چهار همیشه درست) میسنجد در حژال
حاضر یقط نمرهی کلی تابآوری برای اهداف پژوهشی ،معتبر ماسوب میشود .مامدی این مقیژا
را برای استفاده در ایران هنجاریابی کرده است .وی این مقیا را بر روی  248نفر اجرا کژرد و پایژایی
آن با سنجش همسانی درونی آلفای کرونباخ  0/89بهدست آمد مامدی.)1384 ،
بعد از جمعآوری دادهها توسط پرسشنامههای مژذکور از شژیوههای آمژار توصژیفی میژانگین و
اناراف استاندارد و یراوانی و درصد) و آمار استنباطی تالیل واریان چند متغیژره و تژ متغیژره)
جهت تالیل استفاده شد.
یافتهها
در این پژوهش تعداد  140شرکتکننده  70نفر از زنان و مردان مرتکب قتل عمد و  70نفژر از
زنان و مردان عادی) مورد بررسی قرار گریتند .یراوانی آزمودنیها از لااظ جنسیت ،گروههای سژنی
و وضعیت ت هل بررسی شد و نتایج این تالیل نشان داد کژه  71/4درصژد از آزمودنیهژای هژر دو
گروه مرد و مابقی زن بودند .بررسی سن آزمودنیها نیژز نشژان داد کژه  40درصژد از آزمودنیهژای
مرتکب قتل عمد زیر  30سال و  45/7درصد از ایراد عژادی در گژروه سژنی  31تژا  40سژال قژرار
داشتند .همچنین بررسی وضژعیت ت هژل در دو گژروه نشژان داد کژه  64/3درصژد از آزمودنیهژای
مرتکب قتل عمد و  82/9درصد از ایراد عادی مت هل و مابقی مجرد بودند .سپ سطح تاصژیالت
پدر و مادر ،تعداد یرزند و یرزند چندم خانواده بودن بررسی شد و نتایج ایژن تالیژل بژه تفکیژ دو
گروه مرتکب قتل عمد و عادی نشان داد که پدران  72/9درصد از گژروه مرتکژب قتژل عمژد و 60
درصد از گروه ایراد عادی دارای تاصیالت در سطح سیکل یا زیر آن قژرار داشژتند .بررسژی سژطح
تاصیالت مادران نیز نشان داد که  74/3درصد از مادران گروه مرتکب قتل و  71/4درصد از گژروه
عادی دارای تاصیالت در سطح سیکل و کمتر از آن قرار داشتند .همچنین مشخص شد که 41/14
درصد از گروه مرتکب قتل عمد و  32/9درصد از گروه ایراد عادی دارای چهار یرزند و  31/4درصد
از هر دو گروه یرزند دوم خانواده بودند.
سپ یراوانی میزان مطالعه ،اقتصاد ،سطح درآمد و مال سکونت و حریه ایژراد بررسژی شژد و
نتایج این تالیل نشان داد که  38/6درصد از گروه مرتکب قتل عمد و  25/7درصد از گژروه عژادی
بههی وجه در طول روز مطالعه نداشتند و  11/4درصد از گروه مرتکب قتل و  17/1درصژد از ایژراد
The Connor-Davidson Resilience Scale
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عادی بیشتر از ی ساعت در روز مطالعه داشتند .بررسی وضعیت اقتصادی در دو گروه نیز نشان داد
که  44/3درصد از گروه مرتکب قتل عمد در وضعیت اقتصادی ضعیف و  68/6درصد از ایراد عژادی
در وضعیت متوسط قرار داشتند .همچنین بررسی سطح درآمد ماهیانه نشان داد کژه  42/9درصژد از
گروه مرتکب قتل عمد زیر  500هزار و  42/9درصد از ایراد عادی بژین یژ تژا دو میلیژون درآمژد
داشتند .وضعیت سکونت در شهر و روستا نیژز بررسژی شژد و نتژایج نشژان داد کژه  81/4درصژد از
مرتکبان قتل و  92/9درصد از ایراد عادی ساکن شهر و مابقی روستایی بودند.
میزان یراوانی و درصد برخورداری از ی حریه یا مهارت و سطح تاصیالت بژرای دو گژروه و
وضعیت حکم صادرشده و مدت زمان سپری حکم نیز برای گروه مرتکب قتل عمد بررسی شد نتایج
این بررسی نشان داد که  67/1درصد از آزمودنیهای گروه مرتکب قتل و  80درصد از گروه عژادی
دارای ی مهارت یا حریه بودند و مابقی مهارت یا حریهی خاصی نداشتند .بررسی سطح تاصیالت
آزمودنیها نیز نشان داد که  45/7درصد از گروه مرتکب قتژل عمژد و  37/1درصژد از گژروه ایژراد
عادی دارای تاصیالت در مقطع دیپلم و کاردانی بودند .در انتها وضژعیت حکژم مجرمژان و مژدت
زمان سپریشده از حکم بررسی شد و نتایج نشان داد که  51/4درصد از حکمهای صادرشده بژرای
گروه مرتکب قتل اعدام و تنها برای  5/7درصد زیر  5سال بود .مدت زمان سپریشده حکژم بژرای
 40درصد از مجرمان بین  2تا  5سال قرار داشت و  17/2درصد بیشتر از  10سال بود.
جدول  1میزان میانگین و اناراف استاندارد ابعاد موردبررسی کیفیت زندگی ،تابوری و حمایت
اجتماعی ادراکشده) به تفکی دو گروه ارائه میدهد.
بررسی میانگین و اناراف استاندارد ابعاد کیفیت زندگی ،تابآوری و حمایژت اجتمژاعی ادراکشژده در
دو گروه نشان میدهد که میانگین کسبشده در گروه ایراد عادی بیشتر از گروه مرتکب قتل عمد است.
در قسمت یایتههای استنباطی قبل از تجزیژهوتالیل دادههژا بژا اسژتفاده از شژیوههای آمژاری
پارامتری ابتدا توزیع نرمال دادهها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرونف برای هر خرده مقیا
و به تفکی دو گروه انجام شد .نتایج این آزمون بژا توجژه بژه میژزان آمژاره  Zو سژطح معنژاداری
 )P > 0/05نشان داد که ایژن مفروضژه برقژرار و دادههژا در دو گژروه از توزیژع نرمژال برخژوردار
میباشند .ازاینرو در استفاده از شیوههای آمار استنباطی ازجملژه تالیژل واریژان چنژد متغیژری و
ت متغیری مادودیتی وجود ندارد.
ابتدا نمره کل کیفیت زندگی با استفاده از تالیل کوواریان ت متغیری بژین دو گژروه بررسژی
شد .ازاینرو ابتدا مفروضهی همگنی واریان خطا با استفاده از آزمون لون بررسی شژد ،نتژایج ایژن
آزمون نشان داد که مفروضهی همگنی واریان خطا برای نمره کل کیفیت زنژدگی بژین دو گژروه
برقرار نیست )F 1 ،138 =10/499 ،P=0/001؛ اما با توجه به برابر بودن حجم نمونه دو گروه میتوان
گفت این آزمون نسبت به تخطی از این مفروضه مقاوم است .سپ جهت مقایسژهی نمژرهی کژل
کیفیت زندگی بین دو گروه از تالیل واریژان تژ متغیری اسژتفاده شژد کژه نتژایج ایژن تالیژل
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نشژژان داد بژژین دو گژژروه تفژژاوت معنژژاداری وجژژود دارد ،F=22/280 ،P=0/0001 ،n2 =0/139
 =7563/150مجموع مجذور).
جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد ابعاد کیفیت زندگی ،تابآوری و حمایت اجتماعی به تفکیک
دو گروه

مؤلفه

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

سالمت جسمی

مرتکب قتل عمد

17/82

5/89

عادی

20/90

4/62

مرتکب قتل عمد

16/78

5/68

عادی

20/04

4/22

مرتکب قتل عمد

8/51

3/49

عادی

10/54

2/54

مرتکب قتل عمد

19/55

7/45

عادی

25/90

6/15

مرتکب قتل عمد

62/68

20/73

عادی

77/38

15/78

مرتکب قتل عمد

81/75

22/61

عادی

88/33

17/79

مرتکب قتل

20/17

6/83

عادی

21/21

5/46

مرتکب قتل

17/17

6/93

عادی

17/45

6/20

مرتکب قتل

18/51

7/45

عادی

20/77

5/92

مرتکب قتل

55/85

19/09

عادی

59/44

15/70

سالمت روانی
سالمت اجتماعی
سالمت محیطی
نمره کل کیفیت زندگی
تابآوری
حمایت خانواده
حمایت دوستان
حمایت افراد مهم زندگی
نمره کل حمایت

بعد از بررسی نمرهی کل کیفیت زندگی در دو گروه ابعاد کیفیت زندگی شامل سالمت جسژمی،
روانی ،اجتماعی و مایطی با استفاده از تالیل واریان چند متغیری بین دو گروه بررسی شد .بر این
67

مقایسهی حمایت اجتماعی ادراکشده ،کیفیت زندگی و تابآوری در زنان و مردان ...

اسا ابتژدا پیشیرضهژای آن بررسژی شژد .نتژایج آزمژون امبژاک جهژت بررسژی مفروضژهی
همگنی کوواریان ها نشان داد که این مفروضه برقژرار نیسژت ،F10 ،91047/012=2/818 ،P=0/002
 =29/094امباک ) .بعد از آن مفروضهی همگنی واریان ها توسط آزمون لون بررسژی شژد نتژایج
آزمون لون نشان داد که در چهار بُعد پرسشنامهی کیفیت زنژدگی مفروضژهی همگنژی واریان هژا
برقرار نیست ،بااینوجود به دلیل برابر بودن تعداد حجم نمونه در دو گژروه میتژوان بیژان کژرد کژه
آزمون چند متغیری نسبت به تخطی از این مفروضه مقاوم است .سپ جهت مقایسهی ابعاد کیفیت
زندگی در دو گروه از آزمونهای چند متغیری استفاده شد .نتایج این آزمونها نشان داد که در ابعژاد
کیفیژژت زنژژدگی بژژین دو گژژروه تفژژاوت معنژژاداری وجژژود دارد P=0/0001؛ ،F 4 ،135 =7/877
=0/811المبدای ویلکز) .جدول  2نتایج تالیل واریان چند متغیری را با جزئیات بیشتر بژرای هژر
بُعد ارائه میدهد.
جدول  -2نتایج تحلیل واریانس چند متغیر جهت مقایسهی ابعاد کیفیت زندگی

مؤلفه

مجموع
مجذور

Df

میانگین
مجذور

F

سطح
معناداری

مجذور اتا

سالمت جسمی

330/179

1

330/179

11/773

0/0001

0/079

سالمت روانی

371/314

1

371/314

14/781

0/0001

0/097

سالمت اجتماعی 144/029

1

144/029

15/421

0/0001

0/101

سالمت محیطی 1408/114

1

1408/114

30/157

0/0001

0/179

نتایج تالیل واریان چند متغیری نشان داد که در هر چهار بُعد کیفیت زندگی ازجمله سژالمت
جسمی ،روانی ،اجتماعی و مایطی بین دو گروه ایراد مرتکب قتل و عادی تفاوت معنژاداری وجژود
دارد و مقایسهی میانگینها حاکی از باالتر بودن این ابعژاد در گژروه ایژراد عژادی نسژبت بژه ایژراد
مرتکب قتل عمد بود.
جهت مقایسهی میزان تابآوری در گروه ایراد مرتکب قتل عمد و عادی از تالیل واریان ت
متغیری بین دو گروه بررسی شد .ازاینرو ابتدا مفروضه همگنی واریان خطا بژا اسژتفاده از آزمژون
لون بررسی شد ،نتایج این آزمون نشان داد کژه مفروضژهی همگنژی واریژان خطژا بژرای میژزان
تابآوری بین دو گروه برقرار است  .)F 1 ،138 =3/714 ،P=0/056نتایج تالیل واریان ت متغیری
نشان داد که در میزان تابآوری بین دو گروه ایراد مرتکب قتل عمد و ایراد عادی تفاوت معنژاداری
وجژژژود دارد =1502/730 ،F=3/623 ،P=0/049 ،n2 =0/026مجمژژژوع مجژژژذور) و مقایسژژژهی
میانگینها حاکی از باالتر بودن میزان تابآوری در ایراد عادی نسبت به ایراد مرتکب قتل عمد بود.
در انتها جهت مقایسهی ابعاد حمایژت اجتمژاعی ادراکشژده و نمژرهی کژل آن در گژروه ایژراد
مرتکب قتل عمد و عادی از تالیل واریان چندمتغیری و ت متغیری استفاده شد .ابتدا نمرهی کل
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حمایت اجتماعی با استفاده از تالیل کوواریان ت متغیری بین دو گروه بررسی شد .ازاینرو ابتژدا
مفروضهی همگنی واریان خطا با استفاده از آزمون لون بررسی شد ،نتایج این آزمون نشان داد که
مفروضهی همگنی واریان خطا برای نمرهی کل حمایت اجتماعی ادراکشده بین دو گروه برقژرار
نیست )F 1 ،138 =4/787 ،P=0/030؛ اما با توجه به برابر بودن حجژم نمونژهی دو گژروه میتژوان
گفت این آزمون نسبت به تخطی از این مفروضه مقاوم است .سژپ جهژت مقایسژهی نمژره کژل
حمایت اجتماعی ادراکشده بین دو گروه از تالیل واریان ت متغیری استفاده شد کژه نتژایج ایژن
تالیل نشان داد بژین دو گژروه تفژاوت معنژاداری وجژود دارد ،F=1/472 ،P=0/227 ،n2 =0/011
 =450/007مجموع مجذور).
بعد از بررسی نمره ی کل حمایت اجتماعی ادراک شده در دو گروه ابعاد آنکژه شژامل حمایژت
خانواده ،دوستان و ایراد مهم زندگی بود با استفاده از تالیل واریان چند متغیری بژین دو گژروه
بررسی شد .ب ر این اسا ابتدا پیشیرض های آن بررسی شد .نتایج آزمون ام باک جهت بررسی
مفروضژژه ی همگنژژی کوواریان هژژا نشژژان داد کژژه ایژژن مفروضژژه برقژژرار نیسژژت ،P=0/013
 =16/565 ،F6 ،137979/172=2/696ام باک ) .بعژد از آن مفروضژه ی همگنژی واریان هژا توسژط
آزمون لون بررسی شد ،نتایج آزمو ن لون نشان داد که در سه بُعد حمایژت اجتمژاعی ادراکشژده،
مفروضه ی هم گنی واریان ها تنها برای بعد حمایت دوستان برقژرار اسژت و بژرای دو مؤلفژهی
دیگر برقرار نیست ،بااینوجود به دلیل برابر بودن تعداد حجم نمونه در دو گروه می توان بیان کرد
که آزمون چند متغیری نسبت به تخطی از این مفروضه مقاوم است .سژپ از آزمونهژای چنژد
متغیری جهت مقایسه ی ابعاد حمایت اجتماعی بین دو گروه استفاده شد .نتژایج آزمونهژای چنژد
متغیری نشان داد که ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده بین دو گروه ایژراد مرتکژب قتژل عمژد و
ایراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد  = 0/956 ،F 3 ،136 =2/102 ،P=0/044المبدای ویلکژز).
در انتها جدول  3نتایج تالیل واریان چند متغیری را با جزئیات بیشتر برای هر بُعد ارائه میدهد.
جدول  -3نتایج تحلیل واریانس چند متغیر جهت مقایسهی ابعاد حمایت اجتماعی ادراکشده

مؤلفه

مجموع
مجذور

Df

میانگین
مجذور

F

سطح
معناداری

مجذور اتا

حمایت خانواده

38/064

1

38/064

0/994

0/320

0/007

حمایت دوستان

2/857

1

2/857

0/066

0/798

0/0001

1

178/314

3/935

0/049

0/028

حمایت افراد مهم 178/314

نتایج تالیل واریان چند متغیری نشان داد که در دو بُعد حمایت اجتماعی ادراکشژده ازجملژه
خانواده و دوستان بین دو گروه ایراد مرتکب قتل و عادی تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما در حمایت
ایراد مهم این تفاوت در دو گروه معنادار بود.
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نتیجهگیری
در این پژوهش ابعاد کیفیت زندگی ،میزان تابآوری و حمایت اجتماعی ادراکشژده در زنژان و
مردان مرتکب قتل عمد و زنان و مردان عادی مقایسه شد .نتایج تالیل واریان چند متغیری نشان
داد که در هر چهار بُعد کیفیت زندگی ازجمله سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی و مایطژی ،نمژرهی
کل تابآوری و حمایت ایراد مهم زندگی از ابعاد حمایت اجتماعی ادراکشژده بژین دو گژروه ایژراد
مرتکب قتل و عادی تفاوت معناداری وجود دارد و مقایسهی میانگینها حاکی از بژاالتر بژودن ایژن
ابعاد در ایراد عادی نسبت به ایراد مرتکب قتل عمد بود.
قتل عمد از سنگین ترین جرائمی است که در قانون مجازات اسالمی ،شدیدترین مجازات بژرای
آن پیشبینژژی شژژده اسژژت .ازایژژنرو شژژناخت مژژنش ایژژراد تبهکژژار ،تشژژخیص گرایشهژژای ریتژژار
ضداجتماع ی در آدمی و ارزیابی عوامل نهادی و اکتسابی چنین گرایشی و سیر تکوین آن از قژوه بژه
یعل ،ارزیابی میزان مسئولیت و خودآگاهی در ارتکاب جرم و نقش ناخودآگژاهی در یقژدان یژا زوال
مسئولیت جزایی و  ....اهمّ دغدغههای نهنی متخصصان این رشته است .با توجه بژه پژوهشهژای
میان رشتهای ثابت شده که عوامل روانشناختی در ارتکاب به جرم سهم به سزایی دارد .نتایج ایژن
پژوهش نیز نشان داد که میزان کیفیت زندگی بهعنوان ی شاخص از ابعاد روانشناختی در ایرادی
که مرتکب چنین جرم سنگینی شدهاند متفاوت از ایراد عادی است.
حمایت اجتماعی بهعنوان شبکهی حمایتی به سیستمی با دامنهی بزرگ تا کوچ از ایراد اشاره
دارد که زمان نیاز به کم  ،قابل دستر باشند .حمایژت اجتمژاعی بهصژورت حمایژت دریژایتی و
ادراکشده مفهومسازی میشود و به ارزیابیهای نهنی ایراد دربژارهی روابژط و ریتارهژای حمژایتی
اشاره دارد به نقل از کارا ،کیم و یوسال .)2015 ،روزنفلد ،ریچمن و باون )2000 1معتقدند ایژرادی
که والدین ،دوستان و معلمان خود را حمایتکننده ادراک میکنند در ارتبژاط بژا دیگژران ریتارهژای
مثبت بیشتری دارند .همچنین مطرح میکنند که وجود رابطهی گرم و همراه با پژذیرش بژا والژدین
داشتن الگوی مؤثر و پژ از آن عامژل کنتژرل بژه ترتیژب بژهعنوان عامژل مهژم در پیشژگیری از
ریتارهای مخاطرهآمیز در ایراد بزهکار شناخته شده است .ایرادی که از حمایت اجتماعی برخوردارند،
احسا میکنند کسی دوستشان دارد ،به آنها اهمیت داده میشود ،دیگران آنان را ایرادی ماتژرم
میشمارند و خود را بخشی از شبکه اجتماعی خانواده ،دوستان یا سازمانهای اجتماعی میدانند کژه
میتوانند منبع کم های مادی و معنوی و خدمات دوجانبه هنگام نیاز باشد .نظریهپردازان اجتماعی
معتقدند که تمام روابطی که یرد با دیگران حمایت اجتماعی نیستند مگر اینکه یرد آنها را بهعنوان
در دستر و مناسب ریع نیاز خود تلقی کند حسین زاده و سپاه منصور .)1390 ،بهطورکلی حمایت
اجتماعی شکل بنیادین و اساسی مراوده انسانی است که بین ایراد در درونشبکهای از روابط و وقایع
زندگی عادی روزمره و اضطراری مبادله میشود .بیش نداشتن حمایت اجتماعی نقش به سژزایی
Rosenfeld, Richman, Bowen
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در شکلگیری ریتارهای مجرمانه ایراد دارد راک .)2009 ،1پژوهشگران بیان میکننژد کژه حمایژت
اجتماعی تعهدات متقابلی را بهوجود میآورد و حالتی را ایجاد میکنژد کژه در آن شژخص احسژا
دوست داشتن ،مراقبت و عزتنف داشته و این موارد با نتایج سالمتی ارتباط مستقیم دارد .مطالعژه
راک  )2009مبتنی بر آسیبشناسی تاولی نیز رابطه بین تجارب منفی اولیهی تاصیلی و حمایژت
اجتماعی و مشکالت ایراد در دوران بزرگسالی در انجام تکالیف تاویژل و مشژکالت بزهکژاری را
مورد ت کید قرار میدهند .نتایج این پژوهش نیز نشان داد که در ابعاد حمایژت اجتمژاعی ادراکشژده
نسبت به خانواده و دوستان تفاوت معناداری بین ایراد مرتکب قتل عمد و عژادی وجژود نژدارد؛ امژا
نکتهی قابلت مل وجود تفاوت معنادار در حمایت اجتماعی ادراکشده از سوی ایراد مهم زندگی است
که میتواند اثرات ت ثیرگذارتری بر این قشر آسیبپذیر و آسیبزا داشته باشد .البته عدم وجود تفاوت
معنادار در حمایت اجتماعی ادراکشده از خانواده و دوستان را میتوان بهحکم صادرشژده ایژن ایژراد
نسبت داد که مرگ و پایان راه را به خود نزدی میبیند و علیرغم مشکالت موجود میزان حمایژت
ادراکشدهی خود را از اطراییان مطلوب و یا در حد ایراد عادی گزارش میکنند.
در طی سه دههی اخیر توجه به کیفیت زندگی بهعنوان ی عامل مهم در احتمال ارتکژاب بژه
جرائم ایزایش یایته و شواهد زیادی وجود دارد که مجرمین عموماً در طول زنژدگی خژود از کیفیژت
زندگی پایینتری نسبت به دیگر ایراد برخوردار بودند .کیفیت زندگی نیز مفهومی گسترده است کژه
همه ابعاد زندگی ازجمله سالمت را در برمیگیرد ربریو2004 ،؛ کژارو و همکژاران .)2010 ،ازایژنرو
این باور وجود دارد که اگر در دوران کودکی ،کیفیت زنژدگی و نیازهژای اساسژی شژامل خژوراک و
پوشاک ،سرپناه و مسکن ،بهداشت و آموزشوپرورش یراهم نشوند ،توقع یژ زنژدگی باکیفیژت در
دوران بزرگسالی واقع بینانه نیست روبینسون .)2004 ،2درواقع کیفیت زندگی مفهومی بژا دامنژهی
وسیع است که تات ت ثیر مجموعهای گسترده از سالمت ییزیکی شژخص ،حژاالت روانشژناختی،
سطح استقالل روابط قرار دارد .درمجموع کیفیژت زنژدگی دارای ابعژاد مختلژف ییزیکژی ،روانژی و
اجتماعی است که گستره وسیعی از طیژف زنژدگی یژرد را در برمژیگیژرد میلژر و میلژر )2009 ،3و
میتواند بر ریتاریهای پرخطر و حتی مجرمانه یرد اثرگژذار باشژد .پژوهشژگران کیفیژت زنژدگی را
نهتنها بهعنوان نشانگر روانشناختی ،بلکه بهعنوان ی نشانگر اجتماعی هم میدانند .ارتبژاط میژان
اجزای کیفیت زندگی ،یعنی یقر انزوای اجتماعی و بدریتاری بژا کژودک در تمژامی طبقهبنژدیهای
ارتکاب به جرم ت کید میشود امری و المن .)1998 ،نتایج این پژوهش نیز نشان داد کژه مرتکبژان
قتل عمد از کیفیت زندگی پایینتری نسبت به ایراد عادی برخوردارند که البتژه زنژدگی در زنژدان و
ماکومشده خود بهتنهایی میتواند بر این مؤلفه ت ثیرگذار باشد و شناسایی میزان کیفیت زندگی آنان
در شرایط قبل ارتکاب جرم و یا قبل از زندانی شدن ازجمله مواردی که است کژه نیژاز اسژت تژا بژا
1
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استفاده از مصاحبههای بالینی و صابت با مجژرم مشژخص شژود کژه مت سژفانه امکژانش در ایژن
پژوهش جهت مسائل امنیتی یراهم نشد.
در این پژوهش مشخص شد که در میزان تابآوری بین زنان و مردان مرتکب قتل عمد و زنان
و مردان عادی تفاوت معناداری وجود دارد .ازاینرو میتوان استنباط کرد که یکی از عوامل اثرگژذار
بر ارتکاب به جرم ویژگی و خصوصیات شخصیتی چون تابآوری اسژت .ایژراد تژاب آور در شژرایط
ناگوار و هنگام تجربه هیجانی منفی میتوانند سازگاری و سالمت روانی خود را حفظ کننژد .درواقژع
تابآوری مهارتی مناسب برای پشت سر گذاشتن و مشکالت زندگی است؛ حتی زمانی که وضژعیت
نامطلوب و سخت وجود دارد یولر1998 ،؛ بتانکورت ،مایرز ،چارو و هنسن .)2013 ،1از میان عوامژل
مرتبط با تابآوری میتوان به عوامل شناختی ماایظتکنندهای چون سژطوح بژاالی عژزتنف و
خودکارآمدی ،خودداری باال ،منبع کنترل درونی و سب های مقابلهی یعالتر اشاره کرد .پژوهشهژا
نشان دادهاند این عوامل در مجرمان و زنژدانیان در سژطای پژایین هسژتند و میتوانژد آنهژا را در
معرض ریتارهای تکانهای و بدون یکر که قتل یکی از این نوع ریتارهژا اسژت قژرار دهژد چمپژرز،
ایسلستون ،دای ،وارد و هاولز .)2008 ،2نتایج این پژوهش نیز نشان داد که ایژراد مرتکژب بژه قتژل
عمد از میزان تابآوری کمتری نسبت به ایراد عادی برخوردارند که ایژن مسژئله میتوانژد احتمژال
ارتکاب به جرم و ریتارهای تکانهای را ایزایش دهژد .ناگفتژه نمانژد کژه هژر یژرد ممکژن اسژت در
موقعیتی تابآور و در موقعیتی دیگر غیرتابآور باشد .این موضوع به کیفیت ارتباط ایژراد بژا عوامژل
خطر و عوامل ماایظ کننده بستگی دارد .در بهترین وضعیت حتی عامل خطر نیز میتواند زمینژهای
برای یرد باشد تا منابع ماایظ را جستوجو کند و در عمل به عاملی ماایظ تبژدیل شژود .شژناخت
دقیق ویژگیهای شخصیتی و ناوهی ت ثیر آن بر ایراد مختلژف میتوانژد ماققژان را در شناسژایی
هرچه بیشتر زندانیان ،بروز جرم توسط آنان و پیشگیری از ریتارهای انارایی یاری دهد ابراهیمژی،
.)1386
در انتها به مادودیتهای این پژوهش اشاره میشود که در تعمیم نتایج کسبشده باید مژدنظر
قرار گیرد ،ازآنجاکه مجرمان مرتکب قتل عمد از شرایط روحی مناسبی برخژوردار نیسژتند و شژرایط
خاصی را تجربه میکنند ،ممکن است در پاس گویی به سؤالها کمحوصله باشند و یا بژرای توجیژه
ریتار خود در پاس گویی اغراق کنند .همچنین نزدی بودن و یا دور بودن مدت زمان اجژرای حکژم
خصوصاً حکم اعدام در ناوهی پاس گویی به این سؤاالت بیت ثیر نیست که در تبیین یایتژهها بایژد
مورد توجه قرار گیرد .ازاینرو با توجه به نتایج پژوهش حاضر و وجود تفاوت معنادار در ابعاد کیفیژت
زندگی ،ویژگی شخصیتی تابآوری و حمایت ایراد مهژم زنژدگی در احتمژال ابژتال بژه چنژین جژرم
سنگینی پیشنهاد میشود که دورههای آموزش و آگاهسازی والدین برگزار شود تا کمتر شاهد چنژین
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جرمهای سنگینی شویم .همچنین پیشنهاد میشود کژه در مژدار
دورههای آموزش مهارت تابآوری و سب زندگی سالم ارائه شود.

بژرای نوجوانژان دختژر و پسژر
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