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Abstract
Introduction: Anger appears as a feeling in a person and the
inability to control it leads to anger rumination and violent
behavior. This study aimed to investigate anger rumination and the
sociological factors affecting it among prisoners who committed
violent behaviors in Yazd and Bushehr.
Method: The present study is a survey-correlation study and the
statistical population consists of male prisoners who committed
violent behaviors (murder, assault and battery) in the central
prisons of Yazd and Bushehr. Due to the limited number of violent
crimes in these two prisons, the study was conducted on a total of
300 people. Data were collected through the Anger rumination
questionnaire (ARS) of Svkvlsky et al, the Social Loneliness Scale,
the Glock and Stark Standard Religiosity Questionnaire, and the
Gilbert and Allen Failure Questionnaire. SPSS and Amos software
was used to analyze the data.
Findings: Findings showed that there is a direct and significant
relationship between religiosity, failure, and emotional social
loneliness with anger rumination (P <0.05). There was a significant
negative relationship between religiosity and rumination(P <0.05).
According to the results of the structural equation model, the
indicators of which have a favorable fit, increase in the feeling of
failure, and decrease in religiosity have a significant effect on anger
rumination.
Conclusion: People who are less religious and feel socially lonely
become more prone to internal strife and rumination with a sense of
failure to satisfy needs, demands, and interactions, and this factor
deteriorates their violent behaviors.
Keywords: Anger Ruminant, social loneliness, failure, Prisoner ,
Yazd and Bushehr.

*1Associate Professor, Department of Sociology, Yazd Universit , Yazd , Iran
*Responsible author: (09132246461) farahmandm@yazd.ac.ir
2 graduate of Master of Sociology , Yazd Universit , Yazd , Iran

146

پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ،شماره چهل و چهارم ،زمستان 0011

مقدمه
خشم 1یکي از مباحث اساسي در حی ۀ انساني است کیه توجیه بسییاری از صیاحبنظیران علیوم
مختلف را در سالهای اخیر به خود جلب کرده است (الماسي و میرادی .)1921 ،خشیم در زنیدگي
روانشناختي انسانها نقا مهمي ایفا ميکند .باوجود شیوه ابراز خشم در میان روابط بین فردی و
خانواده ،فقدان تحقیقیات علمیي مینظم و دقیقیي در حی یه تنظییم افکیار ،احساسیات و اعمیال
پرخاشگرانه وجود دارد که شاید یکي از دالیل آن عدم در مکیانیزمهیای زیربنیایي آن از قبییل
نشخوار خشم است که در استفاده از مکانیزمهای خودکنترلي فرد اختالل ایجاد کرده و بیه تبیع آن
باعث افزایا خشم ميشود (محمودی ،سبا نژاد و مهرابيزاده.)1925 ،
بسیاری از صاحبنظران وقوع رفتارهای خشونتآمیز در میان زندانیان را درگرو نشخوار خشیم
بیان ميکنند .سکودولسکي ( )9111نشخوارخشم را به عنوان یا فرایند شناختي و اجتنابناپذیر و
تکرارشونده تعریف ميکنند که در جریان تجربه خشم ظاهر ميشیود ،پیسازآن ادامیه میيیابید و
باعث تداوم و افزایا خشم ميباشد (خاني قریهگپي .)1921،بهطور طبیعي ،افراد احساس خشیم و
برانگیختگي فیزیولوژیا مرتبط به آن را 11تا 15دقیقه تجربه ميکنند و سپس قادرند خشم خیود
را کنترل کرده و اعمال پرخاشگرانه را کاها دهند .اما اگر پدیده نشخوارخشیم 9رخ دهید و افیراد
پس از تجربه رویداد خشمآلود به نشخوار آن بپردازند ،تجربه خشم ازنظر عاطفي و شناختي بیرای
مدتها دوام ميآورد (محمودی ،سبا نژاد و مهرابيزاده )1929،و افکاری سمج ،چرخان و افسرده
سازند که پاسخي منفي به خلقیات منفي است (شاهحسیني و معنویپور)1925 ،
بسیاری از تحقیقات نشان ميدهنید نشیخوار خشیم پییابینیي کننیده مهمیي در راب یه بیا
پرخاشگری و تجاوز زندانیان است (ونگ ،یانگ ،یانگ ،گائو ،ژآئو ،شای و لي .)9118 ،9بسیاری از
محققان بر این نظرند که نشخوار خشم پیابینيکننده پرخاشگری فیزیکي و کالمي و خصیومت
است (آنستیز ،آنستیز ،سلبي و جوینر ،9112 ،سعیدی ،حسن صبوری و هاشمي ،1922 ،نصییری و
نوری  .)1411نشخوار خشم به افزایا مشکالت احساسي ،ارتبیاطي و اجتمیاعي (لیي ،دو ،سییتو،
سالکوني ،وانگ و فریسه ،)9112 ،خشونت و پرخاشیگری (گرییواني ،طیاهری و علییزاده،)9191 ،
مصییر الکییل (ویکفییورد ،کییانیس-دیمنیید و اسییتاتهام )9118 ،4مشییکالت جنسییي (ویکلینییگ و
بارنت ،)9111،5افسردگي و اض راب (خرم نیا ،فروغي ،گودرزی ،بهاری بابادی و طیاهری،1922 ،
گاردنر ،دادسور ،،سلبي )9114 ،6منجر ميشود .تحقیقات پیشین همچنیین نشیان میيدهنید کیه
خشم و نشخوارخشم با کاها س وح روابط و پیوندهای خیانوادگي ،دوسیتان و آشینایان افیزایا
1 .anger
2 .Anger rumination
3 .Wang, Yang, Yang, Gao, Zhao, Xie, Lei
4. Wakeford, Kannis-Dymand , Statham
5.Wakeling and Barnett
6.Gardner, Dodsworth, Selby
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ميیابد (مجدی ،بلقیانآبیادی ،منصیوری ،اکبیرزاده و خیدابخا ،1411 ،کوکینیوس ،وولگارییدو،
دسپوتي و جي ،9191 ،1زنگ و شیا .)9112 ،9بنابراین نتیجه این دوام خشیم میيتوانید ،از سی
فردی فراتر رفته و زندگي اجتماعي را به مخاطره اندازد و باعث بروز مشکالتي گردد کیه هزینیه
آن بر دوش تمامي افراد جامعه خواهد بود (دیوبند.)1988 ،
در حوزه روانشناسي اجتماعي عوامل مختلفي بهعنوان زمینهساز هیجان خشم و نشخوار آنکه
عامل بروز رفتارهای خشونتآمیزاست ،معرفيشدهاند که ميتوان به ناکیامي و تنهیائي و گسسیت
روابط اجتماعي ازجمله عوامل تأثیرگذار اشاره نمود .جان دوالرد و لئوناردوب ( )1929بر این باورند
انسانهایي دچار خشم و نشخوار خشم ميشوند و دست به عمل خشونتآمیز ميزنند ،کیه تحیت
تأثیر یا نوع ناکامي درزمینه دستیابي به اهدافشان قرار ميگیرند .به عقیده اینها کلیه رفتارهیای
پرخاشگرانه بهویژه خشونت را ميتوان در محرومیت و ناامیدی جستوجو کرد .به باور جان دوالرد
و همکارانا ،خشونت و خشم همیشه پیامد ناکامي است و ناکامي همیشه منجیر بیه پرخاشیگری
ميشود .ثمره ناکامي خشم زهني و عیني است که در تیالش بیرای صیدمه زدن و خیراب کیردن
اشیاء و افرادی است که ازنظر فرد ناکام ،سد رسیدن به هد او هستند (سیفیری .)1972 ،درون و
پروت ( )1222ناکامي را فقدان شيء ای که نیازی را برطر ميکند ،تعریف ميکننید .ناکیامي بیا
ایجاد مانع بر سر راه رسیدن به هدفي که فرد آن را م لوب ميشمارد پدید ميآیید ،زمیاني کیه
دررسیدن به اهدا با موانع صعبالعبور مواجه ميشویم در ما ایجاد ناکامي ميکنید .ایین اهیدا
ممکن است زهني باشد و فرد گمان کند که در حال رسیدن به اهدا دلخواها است و لیذتهیا
آن را پیا بیني ميکند و یا ممکن است در رفتار ظاهری متجلي شیود .درهرحیال چنانچیه اتفاقیاً
مانعي سد راه تحقق اهدافي که فرد انتظار دستیابي به آن را دارد شود ،ميتوان گفت شخص ناکام
شده است (آقائي و مالنوروزی .)1927 ،اگنییو( )1229عنیوان میيکنید فشیارها در هیر شیرای ي
ميتوانند منجر به طیف وسیعي از حالتهای هیجاني منفي ازجمله احساس سیرخوردگي ،ناکیامي،
خشم و ...شوند .این احساسات در واکنا به فشارهایي مانند عدم همبستگي بین اعضای خیانواده
و عدم وجود همدلي بین آنها و ییا طیرد از خیانواده ،احسیاس ناکیامي و محرومییت ،فشیارهای
اقتصادی و  ...شکل ميگیرند ،افراد درنتیجه این فشارها احساس بدی ميکننید و میيخواهنید در
مورد آنها کاری انجام دهند .خشم و بروز رفتارهای خشونتآمیز ناشي از آن یا پاس احتمیالي
در واکنا به این احساسات ناخوشایند است (علیوردینیا و یوسفي.)1929 ،
تنهایي اجتماعي متغیر دیگری است که ميتواند خشم را تداعي و تشدید نماید .تنهایي بهزعم
آکوا ( )9116بهعنوان تجربه ناخوشایند فقدان روابیط بیین فیردی دلخیواه توصییفشیده اسیت و
ميتواند تداعيکننده پارهای از هیجانهای منفي مانند اض راب ،افسردگي ،خشم ،نشیخوار خشیم
باشد (گاردنر ،دادسور ،،سلبي )9114 ،و با حالت هیجاني افراد و بافت اجتماعي رفتیار و سیالمتي
1 .Kokkinos, Voulgaridou, Despoti
2. Zeng and Xia
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افراد همبسته است (سقزی و گل محمدیان ،)1411 ،ویس ( )1279بحث احساس تنهایي را در دو
بعد انزوای عاطفي 1و انزوای اجتماعي 9م رح کرد .در احساس تنهایي عیاطفي ،فقیدان وابسیتگي
عاطفي به شخص یا افراد دیگر برجستگي دارد ،درحاليکیه در احسیاس تنهیایي اجتمیاعي ،عیدم
درگیری در روابط و شبکههای اجتماعي نقا بیارزی دارد (جیوادی آزاد .)1925 ،بیهزعیم برخیي
صاحبنظران ،افرادی که از داشتن روابط مثبت ،پایدار و بااهمیت بيبهرهاند ،احساس عدم رضایت
و محرومیییت و درنهایییت احسییاس تنهییایي دارنیید ،و معمییوالً ویژگییي انتقییامجویانییه ،خشییم و
تحریییاپییذیری بیشییتری را تجربییه و ابییراز مییيکننیید و از عملکییرد اجتمییاعي ضییعیفتییری
برخوردارند(سقزی و گل محمدیان )1411 ،و درنهاییت نییز خشیم ارتبیاطي بیشیتری را در داییره
تعاملي خود اعمال ميکنند( .کوکینوس ،وولگاریدو ،دسپوتي ،جي ،9191 ،9زنگ و شیا)9112 ،4
عالوه بر تنهایي اجتماعي و ناکامي به نظر ميرسد یکي از مؤلفههای اصلي دیگر که
مي تواند در کنترل خشم نقا زیادی داشته باشد تعهد دیني است .از دیدگاه جامعهشناسي ،اعتقیاد
دیني بهعنوان یا نماد اجتماعي دارای کارکردهای اساسي مانند :انضباط ،انسجام ،آرامابخا و
خوشبختيآفریني در نظر گرفته ميشود .دین ميتواند موجبات آراما روحي و امید به آینیده را در
افراد فراهم ميآورد .اما اینکه تا چه حدی این متغیرهیا تأثیرگیذار و واسی ه ایین راب یه هسیتند،
به خوبي مشخص نیست (ونگ ،یانگ ،یانگ ،گائو ،ژآئو ،شای و لیي .)9118 ،ازنظیر هیرشیي نییز
هرچه میزان اعتقاد فرد نسبت به ارزش ها و هنجارهای اخالقي جامعه ضعیف تر باشد ،خشونت نیز
بیشتر است .بیه بییاني سیاده تیر ضیعف در تعهیدات دینیي و اخالقیي زمینیه مسیاعدی را بیرای
نشخوارخشم و ارتکاب به رفتارهای خشونتآمیز فراهم ميکنید (ممتیاز .)1987،بیه بیاور آدامیز و
ایرلند )9117( 5و آلیس )9191( 6اعتقادات و باورهایي که زندانیان آنها را مفید تلقیي میيکننید و
نسبت به آنها احساس تعهید دارنید عمومی ًا در تعیدیل نشیخوار خشیم و رفتارهیای پرخاشیگرانه
تأثیرگذارند .مولر ( )9115در تحقیق خود دریافت که باورهای فراشناختي مثبت و منفیي بیا شیدت
خشم و نشخوار فکری مجرمان زنداني ارتباط دارند.
تییاکنون م العییات زیییادی در حییوزه اجتمییاعي و روانشناسییي اجتمییاعي بییه بررسییي هیجییان خشییم و
پرخاشگری پرداختهاند اما م العات اندکي در علل اجتماعي نشخوار خشیم مشیاهده میيشیود .درحیاليکیه
عوامل اجتماعي مانند نقا ارزشها و هنجارهای فرهنگي در تغییرات کمي و کیفي ایین پدییده زهنیي ییا
چگونگي وادار کردن افراد توسط ساختار اجتماعي به تجربه هیجان خشیم و نشیخوار آن از اهمییت زییادی
برخوردار هستند به همین دلیل به پیشینههایي بسنده کردیم کیه بیشیتر بیه متغیرهیای اجتمیاعي میؤثر بیر
1. Emotional isolation
2 .Social isolation
3. Kokkinos, Voulgaridou, Despoti
4. Zeng and Xia
5.Adams, Ireland
6 .Ellis, R
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خشونت و خشم پرداختهاند .بهعنوان نمونه ،سالگرو ،گارشیا ،راموز و کنیز )9112( 1با  247نمونه از دو کشیور
اسپانیا و استرالیا نشان دادند که اعتقادات فراشناختي بدکارکرد ،در نوجوانان نشخوار خشیم بیشیتری را ایجیاد
ميکند .نوجوانان با نشخوار خشم بیشتر ،تمایل بیشیتری بیه اعمیال خشیونت دارنید و رفتارهیای تیوأم بیا
پرخاشگری و خشونت را بیشتر بروز ميدهند .ونیگ ،یانیگ ،یانیگ ،گیائو ،ژآئیو ،شیای و لیي ( ،)9118در
تحقیقي با جامعه آماری دانشجویان دو دانشگاه در تایوان دریافتنید کیه خشیم بیهطیور معنیادار و مثبیت بیا
پرخاشگری ارتباط دارد و نشخوار خشم این ارتباط را تقویت ميکند و بهطور خاص راب یه معنیيداری بیین
نشخوار خشم و تجاوز جنسي در بین افراد دارای محرومیت اخالقي وجود داشت .وو ،چي ،زنگ ،لیین ،دییو9
( ،)9118در پژوهشي در میان دانشجویان دانشگاه ماکاو چین دریافتنید کیه کیاها نشیخوار خشیم نقیا
قابلتوجهي برای افزایا آموزه اخالقي ترحم و بخشا دارد .ویلکس ،مورلنید ،دیلیون ،مکینتیاش ،بلیکیي،
واگنر ،البوگن ،)9112( 9در پژوهشي با عنوان خشونت ،حمایت اجتماعي و خ یر ارتکیاب بیه خودکشیي در
بین نظامیان ایاالتمتحده نشان دادند که افکار خودکشي در افراد نظیامي بیا حماییت اجتمیاعي پیایینتیر و
میزان خشم راب ه مستقیم و مثبت دارد .عالوه بر این نتایج نشان ميدهد که پیشیگیری از خودکشیي میي-
تواند از راه مداخالت مدیریت خشم و همچنیین میداخالت جهیت تقوییت حماییت اجتمیاعي و خیانوادگي
بهعنوان درمان برای این افراد مناسب است .پیتری ( )9118با بررسي وضعیت بازداشتگاه هیای اسیترالیا بیه
این نتیجه رسید که فضای زندان با تحمیل محرومیتها و ناکاميهای متعدد به زندانیان ،عامل اصیلي بیروز
آسیبهای و تناهای رواني در آنان است .هانس نورد ،اسکار ،کییارو ،المانیدرو ،بیاهر ،سوسیا و مودوییگ4
( ،)9114در پژوهشي باهد بررسي تأثیر سرمایه اجتماعي (ویژگيها سازمان اجتماعي) و سرمایه اجتمیاعي
شناختي (اعتماد اجتماعي و ویژگيهای انسجام) بر خ ر خشونت در مناطق شهری هندوراس دریافتنید کیه
سرمایه اجتماعي شناختي و ساختاری اجتماعي بهشدت با ریسا خشونت مرتبط اسیت .افیرادی کیه دارای
سرمایه اجتماعي شناختي باالیي بودند ،خ ر ارتکاب به خشونت کمتیری از خیود نشیان دادنید و در مقابیل
افرادی که دارای سرمایه اجتماعي کم شناختهشده بودند دارای خ ر باالتری بودند.
مجدی ،بلقانآبادی ،منصوری ،اکبرزاده و خدابخا ( )1411در پژوها خود به این نتیجیه رسییدند
که نشخوارخشم عواطف منفي و خشم را تحریا ميکنید ،سی وح بیاالی عواطیف منفیي ،تماییل بیه
پرخاشگری را افزایا ميدهد و به بروز رفتار قلدرمابانه منجر میيشیود .نتیایج تحقییق مییرزا بیگیي و
گهرگزی ( )1926نشان داد که بین عدم برآورده شدن انتظارات از راههای مشروع ،عدم تخلیه صیحی و
مناسب خشونت انباشته ،عدم تعهد به اصول اخالقي ،خانوادگي و اجتماعي ،ضعف در کنترل خشیم آنیي،
تضاد منافع ،محیطهای حادثهخیز ،خوی خشونتطلبي و غریزی با خشونت راب یه مسیتقیم و معنیاداری
وجود دارد .خداپرست ( ،)1926در نتایج پژوها خود نشان دادنید کیه بیین مییزان نگیرش میذهبي بیا
1. Salguero, García, Ramos, Kannis.
2. Wu, Chi, Zeng, Lin, Du.
3 .Wilks, Morland, Dillon, Mackintosh, Wilks, Morland, Dillon, Mackintosh, Blakey,
Elbogen.
4 .Hansen-Nord, Skar, Kjaerulf, Almendarez, Bähr, Sosa, Modvig.
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خشونت میانفردی راب ه معنيدار وجود دارد .رحماني ،قاسمي و هاشمیانفرد ( ،)1925در پژوها خیود
به این نتیجه رسیدند که بین رفتارهای پرخ ر و تنهایي راب ه مستقیم و معناداری وجود دارد .همبسیتگي
بین مقیاس کلي تنهایي با خشونت و خودکشي مثبت و معنادار بود .آژند و مریدی ( ،)1925در پژوهشیي
خود دریافتند که بین مجرمین جرائم خشن بهویژه قاتلین و افرادی عادی به لحام اعتقادی تفاوت وجیود
دارد ،به این معني که ضعف در نگرشهای مذهبي به لحام اعتقادی ميتواند زمینه ارتکاب جرم بهوییژه
جرائم خشن را فراهم نماید .سه فرضیه بعدی که ابعیاد عیاطفي (تجربیي) ،پیامیدی و مناسیکي را میورد
آزمون قرار ميدادند نیز به همین صورت مورد تائید قرار گرفتنید .یافتیههیای تحقییق سیاالری ()1925
نشان داد بین نظارت خانواده ،پیوند اجتماعي ،س خودکنترلي و پایبندی دینیي راب یه منفیي و معنیادار
وجود دارد؛ اما بین متغیرهای پایگاه اقتصادی -اجتماعي خانواده با نگرش نسبت به خشیونت و ابعیاد آن
راب ه معنيداری دیده نشد .در اهمیت این موضوع همین بس که زنداني شدن تجربیه هیجانیات منفیي،
ناکامي ،احساس خشم و تنهائي است بهطوریکه نتایج پژوهاها نیز مؤید این امر است که نیرخ شییوع
خشم برای افراد عادی در طول زندگي 9/5درصد و برای زندانیان  5/7درصد گزارش کردند (غریب پیور،
 .)1928پرخاشگری و خشم در افراد زنداني ،به دلییل ویژگیيهیای خیاص زنیدان و همچنیین ارتکیاب
رفتارهای خشونتآمیز قبیل از زنیدان حیائز اهمییت اسیت .زنیدان باعیث از دسیت دادن آزادی ،دوری
طوالنيمدت از جامعه و خانواده ،احساس تنهائي ،تحمل فضای نیام لوب فیزیکیي و ناکیامي تعیاملي و
منابع است که موجب تداعي و درگیری زهني برای زندانیان ميشود و به افزایا خشم و خشونت آنیان
منجر ميشود .لذا بررسي و کنکاش در وضعیت زهني و رواني زندانیان و ارائه خدمات درزمینیه بهداشیت
رواني به این گروه در معرض خ ر که از دغدغههای صاحبنظران علوم متعدد ميباشد ،از اولوییتهیای
اساسي است و از سوی دیگر ،خشونت و خشم مجرمان و زندانیان بهویژه ارتباط آن بیا عوامیل بییرون از
زندان و داخل زندان در حال حاضر ،یکي از چالابرانگیزترین زمینههیای پژوهشیي میيباشید .بنیابراین
الزم است طي تحقیقاتي تحلیلي -علمي وضعیت زندانيها بیشتر موردتحقیق و تفحیص قیرار گییرد .در
این تحقیق سعي شده است با ارزیابي مسائل زندانیان دو شهر یزد و بوشهر بیا اسیتفاده از روش تحقییق
کمي به این پرسا پاس داده شود مییزان نشخوارخشیم در مییان میردان زنیداني مرتکیب رفتارهیای
خشونتآمیز به چه میزان است؟ ابعاد آن کدام است؟ راب ه بین ناکامي و نشخوار خشیم چیسیت؟ نقیا
تنهائي و تعهدات مذهبي در شکلدهي به نشخوار خشم چقدر است؟
بر همین مبنا ،هد کلي این پژوها بررسي راب ه تنهائي اجتماعي ،ناکامي و دینداری بر نشخوار
خشم در بین زندانیان مرتکب رفتارهای خشونتآمیز (قتل و ضربوجرح) شهرهای یزد و بوشهر اسیت.
بر اساس این هد کلي ،فرضیههای زیر م رح است:
به نظر ميرسد بین ناکامي و نشخوارخشم راب ه وجود دارد.
به نظر ميرسد بین تنهایي اجتماعي و نشخوارخشم راب ه وجود دارد.
به نظر ميرسد بین دینداری و نشخوارخشم راب ه وجود دارد.
151

نقش تنهایی اجتماعی ،ناکامی و دینداری بر نشخوار خشم زندانیان

روش
روش مورد استفاده در پژوها حاضیر از نیوع پیمایشیي – همبسیتگي اسیت .پیژوها حاضیر از نیوع
"کاربردی" است و با توجه به ماهیت موضوع و هد های پژوها بیرای جمیعآوری اطالعیات از ابیزار
پرسشنامه استفاده شدهاست .برای تدوین چارچوب نظری و همچنین تحقیقات پیشیین از روش اسینادی
بهره گرفتهشدهاست .جامعه آماری پژوها حاضر ،تمامي زندانیان مرد مرتکب رفتارهیای خشیونتآمییز
(قتل عمد و ضرب وجرح) زندان مرکزی شهر یزد و زندان مرکزی شهر بوشهر بودند .دلیل انتخیاب ایین
دو زندان نیز صرفاً کمبود نمونه موردنظر ما در یا زندان و نیز قابلدسترس بیودن زنیدانهیای ایین دو
شهر برای محقق بود .مال حضور نمونه در تحقیق حاضر ،داشیتن پرونیده مجرمانیه ،سیابقه بییا از
یابار حبس ،مردبودن ،تمایل به همکاری برای پر کردن پرسشنامه بود.
با توجه به خاص بودن اعضای نمونه و نیز محرمانه بیودن تعیداد دقییق ایین گیروه از زنیدانیان بیا
همکاری مسئوالن این دو زندان تالش شد تا جایي کیه امکیان آن وجیود داشیت پرسشینامههیا بیین
اکثریت اعضای این گروه تکمیل شوند .درنهایت در زندان مرکزی شهر یزد  174نفر و در زندان مرکزی
شهر بوشهر  196نفر و درمجموع  911نفر انتخاب شدند .توزیع پرسشنامهها با تمایل و رضیایت کیاملي
که پاسخگویان جهت پاس دهي داشتند ،تکمیل گردیید و بیرای اطمینیان کامیل پاسیخگویان ،از طیرح
سؤال در باره مشخصاتي که هوییت فیرد را مشیخص کنید خیودداری شید و جلیب اعتمیاد و همکیاری
پاسخگو ،شرط اخالقي تکمیل پرسشنامه بود .با تکمیل پرسشنامههیای آنهیا وارد فراینید تحلییل شید.
همچنین جهت تجزیهوتحلیل دادهها؛ در س توصیفي از شاخصهای گرایا به مرکیز و پراکنیدگي و
در س استنباطي نیز از آزمونهای ضیریب همبسیتگي پیرسیون والگوسیازی معیادالت سیاختاری بیا
استفاده از دو نرمافزار  SPSSو  AMOSنسخه  99انجام شد.
ابزارهای پژوهش
الف :پرسشنامه نشخوار خشم  :نشخوارخشم عبیارت اسیت از فراینید تکرارشیونده و غالبیاً
اجتنابناپذیر فکیر کیردن در میورد تجربیههیای گذشیته ،کیه اغلیب بیا افکیار منفیي در ارتبیاط
است(سکودولسییکي و همکییاران .)9111 ،بییرای سیینجا اییین متغیییر از پرسشیینامه اسییتاندارد
نشخوارخشم سکودولسکي ،گالب و کرومول  9111کیه حیاوی  12سیؤال بسیته در قالیب طییف
لیکرت  5گزینهای استفاده شد .سؤاالت آزمون چهار زیر مقیاس نشخوارخشم شامل پس فکرهای
خشم ،افکار تالفيجویانه ،خاطرات خشم و شناختن علتها را ميسنجند .ویژگيهیای روا نسیجي
مقیاس نشخوار خشم در پژوهاهای خارجي و تحقیقات داخلي متعدد بررسي و تائید شده اسیت
(بشارت ،9111 ،بشارت و محمد مهیر .)9112 ،ضیرایب آلفیای کرونبیاخ در تمیامي پیژوهاهیا
نشاندهنده همساني دروني خوب آزمون است (بشارت .)1927 ،ضریب آلفای کرونبیاخ پرسشینامه
در تحقیق حاضر ،در تمامي ابعاد  1/ 7به دست آمد.
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ب) پرسشططنامه ناکططامی :آلیین و گیلبییر ( )1228ناکییامي را بییهعنییوان حییس مبییارزه
شکست خورده و از دست دادن و کاها رتبه اجتماعي در دسیتیابي بیه منیابع اجتمیاعي و منیابع
مادی مرتبط دانسته است (آبایي و یونسیي .)1925 ،بیرای سینجا متغییر ناکیامي از پرسشینامه
استاندارد ناکامي که حاوی  16سؤال بسته در قالب طیف لیکرت  5گزینهای اسیت ،اسیتفاده شید.
پرسشنامه احساس ناکامي توسط آلن و گیلبرت در سال  1228و بر اساس نظریه جایگاه اجتمیاعي
ساخته شده است .پرسشنامه مذکور توسط ترصفي ،کالنتر کوشه و لسیتر در سیال  29بیر جمعییت
 916نفری ایراني هنجار شده است که نتایج پایایي و روایي آن در هنجار ایراني برای بعد احساس
ناکامي دروني  1/82و برای بعد ناکامي بیروني  1/21محاسبه شد (ترصیفي و همکیاران.)1924 ،
در این پژوها میزان پایایي به روش آلفای کرونباخ برای دو بعد باالتر از  1/8به دست آمد.
پ) پرسشنامه احساس تنهایی اتتاا ی :پرلمان )9114( 1احساس تنهایي را ،حیس
ناخوشایندی ميداند که انسان به هنگام در فاصله بین روابط اجتماعي م لوب و روابط اجتماعي
موجود ،تجربه ميکند(جوادی آزاد .)1925 ،برای سینجا متغییر تنهیایي اجتمیاعي از پرسشینامه
استاندارد تنهایي اجتماعي استفاده شد .پرسشنامه مربوط به متغیر تنهایي اجتماعي حاوی  15سؤال
بسته در قالب طیف لیکرت  5درجه ای است .ایین مقییاس توسیط (دی توماسیو ،برنیان و بسیت9
 )9114بر اساس تقسیمبندی ویس طراحي و تهیه گردید .این پرسشنامه توسط جوکیار و سیلیمي
( )1921هنجاریابي شده و ضرایب آلفای کرونباخ در سه بعد تنهایي رمانتیا ،تنهیایي اجتمیاعي و
تنهایي خانوادگي به ترتیب برابر با  1/84 ،1/29و  1/78گزارششده اسیت .در ایین پیژوها نییز
میزان آلفای کرونباخ برای کل ابعاد باالتر از  1/7کسب شد.
ت) پرسشنامه دینداری :دینداری به معنای داشتن اهتمام دیني اسیت بیهنحیویکیه
نگرش ،گرایا و کناهای فردی تحت تأثیر آن قیرار میيگییرد .بنیابراین میيتیوان گفیت کیه
دینداری عبارت است از پایبندی فرد به دین پذیرفته خویا(طالبان .)1981 ،برای سنجا متغییر
دینداری نیز در این پژوها از پرسشنامه استاندارد دینداری گال و استار  9استفادهشده است.
این پرسشنامه حاوی  96سؤال بسته در قالیب طییف لیکیرت  5درجیهای در پینج بعید اعتقیادی،
مناسکي ،عاطفي ،پیامدی و دانشي است .میزان آلفای برای تمامي ابعاد در ایین پرسشینامه بیاالتر
از 1/ 7به دست آمد .بنابراین میزان پایایي تمامي متغیرهای این تحقییق کیه در ییا پرسشینامه
مورداستفاده قرار گرفتند ،از طریق آلفای کرونباخ (همگي بیشیتر از  1/7بیوده) و اعتبیار آنهیا از
طریق صوری سنجیده شده است.

1 .Perlman
2 .Di Tomaso, Brennan and Best
3 .Glock and Stark
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یافتهها
در پژوها حاضر ،پس از جمعآوری دادهها ،بیرای تجزییهوتحلییل اطالعیات از آمیار توصییفي و
استنباطي استفادهشده است .یافتههای توصیفي نشان ميدهد بیشترین فرواني ازنظر سین در بیین
زندانیان مرتکب رفتارهای خشونتآمیز مربوط به گروه سني 41تا 91سال ميباشد که  46/7درصد
از گروههای سني دستهبندیشده را تشکیل ميدهند .گروه سني  12-92سال  99/9درصد ،گیروه
سني 41تا 91سال  46/7درصد ،گروه سني  41-51سال  16/7درصد از کل را تشکیل ميدهید و
کمترین فراواني در بین زندانیان رفتارهای خشونت-آمیز نیز مربوط به گیروه سیني  51-61سیال
بود که 9/9درصد از کل را شامل ميشد .بیشترین فراواني مربوط به مشاغل آزاد با درآمد پایین بیا
 85/9و کمترین فراواني مربوط به مشاغل دولتي با درآمد باالبود که  1/9درصد را شامل میيشید.
وضعیت تحصیالت نیز نشان ميدهد بیشترین فراواني را تحصیالت دبیرسیتاني بیا مییزان ،49/7
سایر گروهها نیز به ترتییب 1/9درصید بیيسیواد 2/1 ،درصید تحصییالت ابتیدایي 95/7 ،درصید
تحصیالت راهنمایي 91/7 ،درصد دارای تحصیالت کارداني و کارشناسي بودند و کمترین فراوانیي
نیز مربوط به کساني بود که دارای تحصیالت کارشناسي ارشد و باالتر بودند که تنها  1/7درصد از
پاسخگویان را شامل ميشدند .ازنظر نوع جرم مرتکب شده نیز  14/9درصد از پاسیخگویان میا را
کساني شامل ميشد که مرتکب قتل عمد شده بودند .و  85/9درصد نیز به خاطر ضیربوجیرح در
حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند.
یافتههای استنباطي پژوها نیز در جداول زیر نشان دادهشده است.
جدول  .0همبستگی بین متغیر نشخوارخشم و ناکامی
ابعاد ناکامی
ابعاد نشخوار خشم
پس اندیشه خشم
افکار انتقامجویي
خاطرات خشم
فهم علل
شاخص نشخوار خشم

ناکامی درونی

ناکامی بیرونی

شاخص ناکامی

**1/477
**1/496
**1/516
**1/496
**1/547

**1/596
**1/479
**1/529
**1/464
**1/617

**1/541
**1/421
**1/611
**1/481
**1/699
**P<1/11 * P>1/15

نتایج جدول شماره  1نشان مي دهد که بیین دو متغییر ناکیامي و نشیخوار خشیم بیا ضیریب
همبستگي (** )1/699راب ه معنيداری وجود دارد .یعني افزایا احساس ناکامي منجر به افزایا
نشخوار خشم ميگردد .در ابعاد مختلف این دو متغیر نیز این راب ه قابلمشاهده است .بنابراین این
فرضیه ما با ضریب اطمینان  22درصد تائید ميگردد.
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جدول  .3همبستگی بین متغیر دینداری و نشخوار خشم
دینداری
نشخوارخشم
پس اندیشه خشم
افکار انتقامجویي
خاطرات خشم
فهم علل
شاخص نشخوار
خشم

شاخص

ا تقادی

اطفی

پیامدی

مناسکی

*-1/198
**-1/969
**-1/159
-1/157

**-1/189
**-1/915
**-1/129
-1/112

*-1/191
**-1/172
**-1/169
-1/191

**-1/997
**-1/979
**-1/969
**-1/161

دینداری
**-1/999
**-1/947
**-1/969
*-1/196

**-1/177

**-1/995

**-1/154

**-1/977

**-1/987

P>1/15

* **P>1/11

نتایج جدول شماره  9نشان ميدهد که بین دینداری و نشخوارخشم راب ه منفي و معنيداری
وجود دارد .این بدان معناست که هرچه دینداری در ابعاد اعتقادی ،عاطفي ،پیامدی ،مناسکي نیزد
زندانیان بیشتر باشد نشخوار خشم در سه بعد پس اندیشه خشم ،افکار انتقامجویي و خاطرات خشم
در بین آنان کاهایافته و با کاها میزان دیینداری ،مییزان نشیخوار خشیم در ایین ابعیاد آنیان
افزایا ميیابد .بیشترین راب ه منفي بین بعد مناسکي و عاطفي و کمترین راب ه بین بعد پیامدی
و اعتقادی با نشخوار خشم مشاهده ميشود .بیشترین راب ه بین دینداری با افکیار انتقیامجیوئي و
کمترین راب ه بین دینداری و فهم علل نشخوار خشم تائید ميشود .با توجه به نتایج بهدستآمده
فرضیه تحقیق مبني بر وجود راب ه منفي میان دینداری و نشخوار خشیم بیا سی اطمینیان 22
درصد تأیید مي شود.
جدول  .2همبستگی بین متغیر تنهایی اجتماعی و نشخوار خشم
تنهایی اتتاا ی

تنهایی

تنهایی

تنهایی

شاخص تنهایی

نشخوارخشم
پس اندیشه خشم
افکار انتقامجویي
خاطرات خشم
فهم علل
شاخص نشخوارخشم

رمانتیک
**1/129
1/119
**1/189
**1/175
**1/124

اتتاا ی
**1/181
**1/156
**1/916
**1/125
**1/917

خانوادگی
**1/159
*1/149
**1/919
1/182
**1/178

اتتاا ی
**1/994
**1/172
**1/956
**1/129
**1/959

P>1/15

* **P>1/11

نتایج جدول شماره  9نشان ميدهد بین احساس تنهیایي اجتمیاعي و نشیخوار خشیم راب یه
مثبت و معنيداری وجود دارد و با افزایا احساس تنهایي اجتماعي ،نشیخوار خشیم نییز در افیراد
افزایا پیدا ميکند و برعکس این قضیه هرقدر احساس تنهایي اجتماعي کمتر شود شیکلگییری
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نشخوار خشم نیز در آنها کمتر ميشود .طبق نتایج بهدستآمده ،فرضیه تحقیق مبتني بیر وجیود
راب ه بین تنهایي اجتماعي و نشخوار خشم با س اطمینان  22درصد تائید ميشود.
جدول شماره  .4ضرایب باقیمانده در معادله رگرسیونی چندگانه
ضرایب استاندارد نشده
متغیرهای مستقل

B

خ ای معیار

ضرایب
استانداردشده

سطح

T

معناداری

()Beta

مقدار ثابت

97/414

6/117

-

6/996

1/111

ناکامي

1/629

1/159

1/525

19/224

1/111

دینداری

-1/151

1/159

-1/199

-9/826

1/114

ضریب تعیین تعدیلشده

ضریب تعیین

ضریب همبستگي چندگانه

1/411

1/415

1/696

در رگرسیون گامبهگام (جدول  )4متوجه شدیم که با ورود متغیر ناکامي متغیر تنهایي اجتماعي
از معادله خارج مي شود بنابراین از مجمیوع متغیرهیای واردشیده بیه معادلیه رگرسییون ،دو متغییر
مستقل ،ناکامي و دینداری ،تأثیر معنيداری بر متغیر وابسته ،نشخوار خشم ،داشتهاند .با استفاده از
واریانس ترکیب خ ي متغیرهای مستقل ميتوان گفیت  41/5درصید از وارییانس متغییر وابسیته
(نشخوار عالوه بر آن نتایج معنيداری ضرایب مسیر نشان داد که همه ضرایب معنيدار ميباشیند.
همچنین نتایج نمودار مذکور نشان ميدهد که  95درصد از وارییانس متغییر خودکارآمیدی توسیط
متغیرهای موجود در مدل تبیین ميشود .عالوه بر آن نتایج معنيداری ضرایب مسیر نشان داد کیه
همه ضرایب معنيدار ميباشند .همچنین نتایج نمیودار میذکور نشیان میيدهید کیه  95درصید از
واریانس متغیر خودکارآمدی توسط متغیرهای موجود در مدل تبیین ميشیود .خشیم را متغیرهیای
مستقل (ناکامي و دینداری) تبیین ميکنند.
پس از تعیین درصد تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته به الگوسازی معیادالت سیاختاری
پرداخته ميشود تا به کما آن بتوان به تحلیل علي متغیرهای مکنون و متغیرهای مشیاهدهشیده
بهطور همزمان پرداخت .نتایج تحلیل معادالت ساختاری در نمودار شماره  1مینعکسشیده اسیت.
چنانچه مالحظه ميشود مهمترین معر های سازه مکنون نشخوارخشم ،خیاطرات خشیم و پیس
اندیشه خشم ميباشد .ضمن اینکه مهمترین معر سازه مکنون دینداری ،بخیا اعتقیادی میي
باشد و نیز مهمترین معر سازه مکنون احساس ناکامي مربوط به ناکامي بیروني است .همچنیین
همانطور که از نمودار مشخص است میزان تأثیر دینداری بر نشخوارخشیم  -/15میيباشید کیه

156

پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ،شماره چهل و چهارم ،زمستان 0011

نشاندهنده راب ه معکوس این دو متغیر است یعني افزایا دینداری باعث کیاها نشخوارخشیم
ميشود .و نیز میزان تأثیر ناکامي بر نشخوار خشم  1/71بهدستآمده است.

شکل شماره 0

در جدول شماره  5به شاخصها برازش و وضعیت آنها در مدل فوق اشارهشده است.
جدول شماره  .5شاخصهای نیکویی برازش و برازش مقتصد
شاخص

ریشهی

شاخص

کای

میانگین

برازش

برازش

برازش

اسکوئر

مربعات

اصالح

تطبیقی

فزاینده

هنجار

خطای

شده

شده

براورد

مقتصد

AGFI

TLI

NFI

CFI

IFI

RMSEA

RMSEA

PGFI

م لوب

باالتر از 1/2

باالتر از 1/2

باالتر از
1/2

باالتر از
1/2

 1تا 1

مقادیر
نزدیا به
صفر

مقادیر
نزدیا به
صفر

باالتر از
1.5

مقدار

1/291

1/259

1/249

1/266

1/266

9/968

1/168

1/261

نیکویی
شاخص

برازش
تعدیلیافته

شاخص
شاخص

برازش

توکرلوئیس

هنجار
شده

شاخص

شاخص

بهمنظور بررسي برازش مدل پیشنهادی از چنید شیاخص GFI , TLI ,AGFIو CFI
در جدول شماره  5استفاده شده است .همانطور که مشاهده ميشود مقدار هر شاخص بزر تیر از
 %2شده است ،که نشان دهنده م لوبیت برازش مدل است .همچنین شاخص کایاسیکویر نسیبي
درصورتيکه کمتر از  9باشد م لوب اسیت کیه در میدل حاصیله  9/968شیده اسیت .ریشیه دوم
میانگین مجذورات خ ای تقریب ) 1/168 (RMSEAبهدستآمده کیه بییانگر بیرازش خیوب
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مدل با دادههاست .شاخصهای ارزیابي کلیت مدل ،با توجیه بیه جیدول ،م لیوب اسیت .دامنیه
م لوب این شاخصها درمجموع بیانگر این است که مدل مفروض تیدوینشیده توسیط دادههیای
پژوها حمایت ميشوند ،بهعبارتدیگر برازش دادهها با مدل برقرار اسیت و همگیي شیاخصهیا
داللت بر م لوبیت مدلدارند.
بحث و نتیجهگیری
احساسات و هیجانها بخا غیرقابلانکار در رفتار وکنا انسانها ميباشند .یکي از این هیجانات
بسیار مهم خشم و نشخوار خشم ميباشد .شکلگیری این هیجیان بیا توجیه بیه ماهییت زنیدگي
پرهیاهو در دنیای مدرن از تأثیر حیاتي بر زندگي برخوردار است .در شکلگیری خشم و تکیرار آن
عوامل گوناگوني دخیل هستند ،شناسایي این عوامل اجتماعي پییاشیرط اساسیي تیالش بیرای
مقابله با بروز رفتارهای خشونتآمیز ناشي از این هیجان ميباشد .بر همین مبنا ،در تحقیق حاضر؛
نظریات جامعه شناختي و روانشناسي اجتماعي که این مفهیوم را پوشیا میيدادنید موردبررسیي
قراردادیم و از آنها چند متغیر برای بررسي تأثیر آنها بر نشخوارخشم انتخاب کردیم سیپس ایین
فرضیات را مورد آزمون قراردادیم که به طور خالصه به نتایج بهدستآمده اشیاره میيشیود .نتیایج
تحقیق در میان  911نمونه زنداني نشان داد حدود  85/9درصد از محکومان مرتکب ضربوجیرح
عمد و  14/9درصد زندانیان به جرم قتل عمد زندانيشدهاند.
دادههای تحقیق نشان داد که با افزایا تنهیائي اجتمیاعي ،نشیخوار خشیم در افیراد زنیداني
افزایا ميیابد .با استناد به نظریه تنهائي اجتماعي ویس ميتوان این نتیجیه را ایینگونیه تبییین
نمود که هرگاه افراد در جامعه احساس م لوبي از روابط با اطرافیان خود نداشته باشند ،زمینه برای
هیجانات نام لوب ،افکار آزاردهنده ،نفرت و درنتیجه بروز خشیم و نشخوارخشیم آنهیا را مسیتعد
بروز رفتارهای خشونتآمیز ميکند .زندانیان در پشت دیوارهای حائل و مانع ،محدودیت در فعالیت
اجتماعي ،فقدان روابط عاطفي ،تضعیف تعامالت ،ارتباط کم با دنیای آزاد را تجربه ميکنند همین
عوامل درگیری زهني و یادآوری حواد ،ناخوشایند را در آنهیا افیزایا میيبخشید .نتیجیه ایین
فرضیه م ابق با یافتههای پژوها کوکینوس ،وولگاریدو ،دسپوتي ،جي ،)9191( ،ویلکس ،مورلند،
دیلن ،مکینتاش ،بلکي ،واگنر ( ،)9112زنگ و شیا )9112( ،شهبازیان و خونییق( ،)1927رحمیاني،
قاسمي و هاشمیانفرد ( ،)1925ساالری ( ،)1925عباس زاده و عباس زاده و سرباز ( )1929اسیت.
بهزعم این صاحب نظران زماني که فرد دچار نارسایي در روابط اجتماعي ارضاء کننیده بیا دوسیتان
است و در درون خانواده نیز با این احساس روبرو است که نميتواند به کسیي تکییه کنید زهنییت
آشییفته ،درگییریهییای زهنییي ،تصییاویر عودکننییده نفییرت و انتقییام از اشییخاص ،آنییان را مسییتعد
نشخوارخشم و بروز رفتارهای خشونتآمیز ميکند یعني کاها سرمایه اجتماعي شناختي و تعاملي
به شدت با ریسا خشونت مرتبط است و افرادی که دارای سرمایه اجتماعي کمتیری باشیند دارای
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واکنا خشونتي بیشتری هستند .سقزی و گل محمدیان ( )1411نیز در تحقییق بیه ایین نتیجیه
رسیدند که احساس انزوا و تنهائي بهنوعي بر بيتوجهي به محیط انساني و اتکا به نشخوار فکیری
مبتني است .چنین وضعیتي با احساس درماندگي ،انزوا و ناتواني در فعالیت اجتماعي تداعي ميشود
و به دنبال آن احساس عدم رضایت از عملکرد فردی به واس ه نبود بازخوردهای نقادانه و من قیي
تشدید ميیابد.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد به میزاني که زندان ناکامي بیشتری برای زندانیان ایجاد ميکند،
نشخوار خشم افزایا ميیابد و بین ناکامي و نشخوار خشم راب ه مثبت و معناداری وجود دارد .بیر
اساس نظریه جودی و پیتر بالو زماني که موقعیت توأم بر شرایط و امکانات مناسب افیراد مسیدود
ميشود افراد احساس بيکفایتي ميکنند .ناکامي مستمر ناشي از آن به ایجاد هیجان خشم ،شکل-
گیری نشخوارخشم و بروز پرخاشگری و خشونت منجر ميشیود .نتیجیه ایین فرضییه م یابق بیا
یافتههای پژوها میرزابیگي و گهر گزی ( ،)1926گنجي ،نیازی ،مهدی پور ،گیودرزی و سینگانه
( ،)1925عبییاس زاده ،عبییاس زاده و سییرباز ( ،)1929مییرادی و بخشیینده ( )1921و جییان بزرگییي
( )1921است .نتیجه پژوها این افراد نیز حاکي از آن است که افزایا احساس ناکیامي مییزان
هیجانات آسیبزا و رفتارهای تخریبي را افزایا ميبخشد .پیتری ( )9118با بررسي پینج گیروه از
ناکاميهای فضای زندان استرالیا در ابعیاد ناکیامي از آزادی ،ناکیامي از کاالهیا و خیدمات میادی،
ناکامي جنسي ،محرومیت از امنیت و خودمختاری در  ،آن را عامل اصلي آسیبهای رواني ،رفتاری
و جسماني زندانیان بیان کرد .نتیجه حاضر بهنوعي یادآور نظریه اگنیو نییز اسیت .افیراد بیه دلییل
فشارهای متعددی که به آنها تحمیل ميشود دچار احساس ناکامي و به دنبال آن خشم ناشیي از
منبع ناکامي ميشوند و زماني که دچار احساس ناکامي شدند بهشدت در برابر حوادثي که منجر به
خشم آنها ميشود آسیبپذیر ميشوند و زمینه بسیار مساعدی برای نشیخوار خشیم و احساسیات
نام لوب و بروز رفتارهای خشونتآمیز رقم ميخورد.
یافتههای تحقیق حاضر مؤید آن است که پایبنیدی و التیزام زنیدانیان بیه آمیوزههیای دینیي
باالست و با افزایا تعهدات دینیي و اخالقیي ،نشیخوار خشیم در مییان آنیان کیاها میيیابید.
پژوهاهای پیشین خداپرست ( ،)1926میرزابیگي و گهرگزی ( ،)1926آژندی و مرییدی( ،)1925
وانگ ،یانگ ،یانگ ،گائو ،ژآئو ،شای و لي ،)9118( ،آدامز ،ایرلند ( ،)9117سالگرو ،گارشیا ،راموز و
کنیز ( )9112تائید کننده این نتیجه هستند .یافتههای تحقیقات این پژوهشگران نشان ميدهد که
انسانها برای اینکه بتوانند بر منفي ازجمله خشم و نشخوار خشم کنترل داشته باشند ،به یا نظام
معنایي سامانبخا ،توجیهکننده دشواریها ،مشکالت و بيعدالتيهای نیاز دارند .ازایینرو افکیار
مذهبي در میان زندانیان نشاندهنده التیامبخا افکار و هیجانات آزاردهنده خشم اسیت .پایبنیدی
دیني به جهان زیسته افراد معني و احساسات ناخوشایند را التیام ميبخشد و ناکاميهیای ناشیي از
آن را معنادار و قابلتحمل ميکند .بیه بیاور آدامیز و ایرلنید ( )9117و الییس ( )9191اعتقیادات و
باورهایي که زندانیان آنها را مفید تلقي ميکنند و نسبت به آنها احساس تعهد دارنید عمومیاً در
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تعدیل نشخوار خشم و رفتارهای پرخاشگرانه تأثیرگذارند .نتایج حاضر مؤید نتایج چلداوی ،حسیین
پور و نیسي ( )1928است .آنها به این نتیجه رسیدند که جهیتگییری معنیوی میيتوانید باعیث
کاها افکار مزاحم و آزاردهنده خشیم ،اضی راب و پرخاشیگری شیود و افیراد میذهبي از تماییل
کمتری برای واکناهای تکانشي ،پرخاشگری ،نشخوارهای دروني و تزلزل عاطفي نسبت به افراد
غیرمذهبي برخوردارند .هدن ( )1225در تحقیق خود بیان ميکند که افکار و عقاید دیني تعیابیری
اساسي برای مراحل مختلف زندگي فراهم ميکند و این امر اساساً از طریق انگییزههیا ،اییدههیای
مثبت ،افکار زیبا ،انجام مراسم ،نمادهای معنادار و حمایتهیا انجیام میيشیود .بیر همیین اسیاس
صاحبنظراني مانند پیتر برگر با استناد به شواهد مربوط به مانیدگاری دیین در دنییای میدرن کیه
خال انتظار بسیاری از جامعه شناسان بود نیاز بهنظام معنابخا دیین را بیا سیاختار وییژه روانیي
انسان مرتبط ميدانند و معتقدند که جهان آینده هم به همین میزان جهان گذشیته و حیال دینیي
خواهد بود (سراج زاده.)1989 ،
درنهایت ،توجه به مباحث م رحشده و نتایج بهدستآمده از این پژوها ميتواند به ما قیدرت
پبابیني احتمال بروز نشخوارخشم و رفتارهای خشونتآمیز را از سوی افیرادی کیه در جامعیه و
همچنین فضای زندان ،دچار احساس تنهایي اجتماعي و ناکامي هستند و نیز کساني کیه تعهیدات
دیني و اخالقي پاییني دارند را بدهد.
از محدودیتهای پژوها انجامشده ميتوان به خاص بودن نمونیه موردم العیه اشیاره کیرد.
اجرای این پژوها در محیطهای دیگر و نیز در بین زنان پیشنهاد میيگیردد .توجیه بیه آمیوزش
مهارتهای ارتباطي مناسب در روابط اجتماعي ،توجه به عواملي کیه منجیر بیه کیاها احسیاس
ناکامي و تنهایي در افراد ميشود بهطور ویژه در مسئله اشتغال مناسب و انع ا پذیری در مسیائل
دیني برای گرایا بیشتر افراد جامعه به دین پیشنهاد ميگردد.
تشکر و قدردانی
این م العه با همکاری کامل مسئوالن زندانهای شهر یزد و شهر بوشهر به اتمیام رسییده اسیت؛
بدینوسیله از مسئول تحقیقات زندان مرکزی یزد و زندان مرکزی بوشهر تشیکر و قیدرداني میي-
شود.
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