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Abstract

چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقايسه سالمت عمومی
و ابعاد آن در بزه ديدگان جرر و افرراد عرادی
انجا پذيرفته است .جامعه اول آن شرام برزه
ديرردگان و جامعرره دو آن افررراد عررادی شررهر
تهران هستند که نمونه جامعه اول  01نفرر بره
صورت روش نمونهگیری در دسرتر و نمونره
جامعه دو شام  01نفر بره صرورت تصرادفی
خوشهای انتخرا گرديرده و سرالمت عمرومی
آنررران از طريرررن پرسشرررنامه  GHQمرررورد
اندازهگیرری و مقايسره قررار گرفرت .بنرابراي
تحقین حاضر از نظرر ماهیرت جرزح تحقیقرات
پس رويدادی يا علی – مقايسهای است.
نتايج تجزيه و تحلی دادهها نشان میدهرد:
اوالً در بعد سالمت عمرومی برزه ديردگان دارای
میرراننی ( )5/10وافررراد عررادی دارای میرراننی
( )1/00بوده که نتايج آزمون  Tمستق وسرح
معناداری به دست آمده حاکی تفاوت معنراداری
 .9دانشیار دانشناه علو انتظامی
 .9استاديار دانشناه آزاد اسالمی واحد تهران غر

The present study aimed to compare
the public health dimensions of the
victims of crime and normal group
have been carried out . The first
community including victims and
society its second normal group in
Tehran. Sample of 60 students and
available for sampling in the second
population sample consisted of 70
students was selected randomly.
Through questionnaires about their
general health GHQ was measured.
This study of the nature of the post– event research or causal
comparative. Analysis of the data
shows : First, the general health of
victims after a mean (2/07) ordinary
)individuals have an average (0/77
has been that T-test showed no
significant difference significant
level of public health and the victims
are normal group. We can say that
victims have more problems in the

 .5دکترای روان شناسی اجتماعی و مدر

دانشناه

بررسی و مقايسه سالمت عمومی بزه ديدگان جر با افراد عادی در سال 9951
سررالمت عمررومی بررزه ديرردگان و افررراد عررادی
میباشد .به طوری که میتوان گفت بزه ديدگان
دارای مشررتالت بیشررتری در زمینرره سررالمت
هستند .ثانیاً در مقیا های مشتالت جسرمانی،
اضحرا و بیخوابی ،مشتالت ارتباط اجتمراعی
وافسردگی بزه ديدگان نیز نسبت به افراد عرادی
میاننی باالتری داشرته واير تفراوت معنریدار
است .بهطوريته میتوان گفت افراد بزه ديده در
چهار مقیا ياد شده دارای مشرتالت براالتری
نسبت به افرادعادی هستند.

واژههای کلید:
سرالمت عمرومی/سرالمت بررزه ديردگان/برزه
ديدگان جر /آثار جر /آثار روانی جر

5

field of health. Second, the scale of
health problems , anxiety, insomnia ,
social problems and depression
victims also have a higher average
than normal group, and this
difference was significant. It can be
said the victim mentioned in the fourscale problems are higher than
normal group.

Keywords:
public health / health of victims /
victims of crime / Works crime /
psychological effects of crime

مقدمه
سالمت کیفیتی از زندگی است که تعريف آن مشت و اندازهگیری واقعی آن تقريباً غیرر ممتر اسرت.
متخصصان تعاريف متعددی از اي مفهو ارائه دادهاند ،اما تقريباً همه تعاريف موضوع مشرترکی دارنرد و
آن مسئولیت در قبال خود انتخا سبک زندگی سالم است .ازطرف دينر بايد گفرت برزه ديرده جنايرت
فردی است که به عنف مورد ظلم يا ستم و يا مورد ضر وشرتم ناخواسرته قررار مریگیررد کره سرب
شتايت وی به مراجع ذيصالح میشود .البته درتعريف کلی بزه ديدگی میتواند يک فرد ،يک سازمان يرا
يک سی ستم قانونی دولتی باشد که مورد تهديرد ،آسری يرا نرابودی وانهردا از طريرن فعالیرت جنرايی
قرارمیگیرد (لیننري و نیتواليک .)5199 ، 9تأثیرگذاری جرايم برر قربانیران از طررخ مختلرف صرورت
میگیرد (سوری .)9951 ،گاهی برای برخی افراد جر حادث شده اثررات و يرا زيانهرای مرالی ناشری از
دست دادن دارايی را به همراه دارد  .گاهی ممت است دارايی فرد بزه ديده بحور غیر مستقیم از دسرت
. lindgren and Nicolic
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رود مثالً فردی که درگیر جر شده و مجبور به استفاده از خدمات درمانی شود .زمانی هم ممت اسرت
قربانی جر صدمات فیريتی شديدی را تجربه کند .عالوه بر تأثیرات مالی وجسمانی جرايم ،بزه ديردگان
ممت است دچار مشتالت روانشناختی نظیر احسا تر  ،اضحرا وجدايی از اجتماع شوند (فرريم
و اسمیت .) 5191 ، 9لذا بزه ديده که در اثر جر دچار آسی ها و هزينرههرای مرادی و معنروی زيرادی
میشود ابتدا به پلیس مراجعه میکند .پلیس نقش مهمی در کاهش آسری هرای مرذکور دارد ،حمايرت
وی به صورت توجه به حقوخ و کرامت انسانی بزه ديده ،توجه به ننرانیها و آال بزه ديده ابراز همدردی
و همدلی با وی و شناسايی مجر میتواند در اي راستا کار ساز باشد (قوا . )9985 ،
بیان مسئله
درباره سالمت روان بزه ديدگان جر تحقیقاتی انجا شده است که در بسیاری از آنها به آسی پذيری
بزه ديدگان اشاره دارند .جرايم همراه آزار و اذيت میتوانند احسا ناتوانی ،ناامنی ،خشم و ترر را ترا
مدتها برجا بنذارند بحوری که گراور و دينران ( )5110نشان دادند تر از تترار جرر اغلر افرراد بره
ويژه زنان را تحت تأثیر قرار میدهد و تا  98ماه پس از آن از بی نمیرود .اما به دلیر مداخلره عوامر
محیحی ،پیشینه خانوادگی و اخالقی ،پیدا نمودن رابحه علرت و معلرولی اير دو مسرئله دشروار اسرت.
نوريس و کانجاستی ( )9551يک تحقیقی درمورد قربا نیان ايالت کنتاکی آمريتا انجا دادنرد و سرحوح
فشار روانی را پس از قربانی شدن را بررسی کردند .آنها يافتند که قربانیها به مقدار زيادی نشرانههرای
افسردگی از خود نشان دادهاند و قربانیهرای جرر خشرونت بیشرتر از قربرانیهرای دارايری دچرار رنرج
میشدند و به همی ترتی قربانی جر دارايی از غیر قربانیها رنجورتر بودنرد .مهرمترر از اينتره آنهرا
متوجه شدند تأثیر جر بر سالمت روانی ارتباطی با شرايط قب از قربانی شدن ندارد.
به همی اسا  ،دينر تحقیقات طولی نتايج متناقضی را ارائه دادهاند .در يرک تحقیرن طرولی ملری
درهلند دنترز و ونت  5به تأثیرات سالمت روانی در قربانیهای جر خشونت درمقايسره برا قربرانیهرای
جر دارايی اشاره داشته اند .نتايج دينر نشان داد که قربانی جر دارايی پس از يک ماه بهبود مریيابرد
ولی قربانی جر خشونت به دو ماه زمان نیاز دارد (به نق از فريم واسمیت.)5191 ،
همچنی تاثیر متغیرهای اجتماعی ،جمعیت شناختی در تحقین فلچرر )5191( 9نشران داده شرده
است .وی در تحقین خود از  8829نفر جوان نشان داد ،با اضافه شردن متغیرهرای کنتررل شرده تراثیر
قربانی جر بودن برسالمت روانی به شدت کاهش میيابد .اي تحقین نشان میدهد که با وجرود اينتره
قربانی جر بودن با سالمت روانی رابحه دارد ،اما اگر متغیرهای مشترک با قربرانی برودن در اير ترأثیر
کنترل نشوند ،درتأثیر قربانی بودن ممت است تا  01درصد بزرگنمايی اتفاخ بیافتد.
3. Fletcher

2. Denkers & Winkle

. Freeman and Smith
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لذا در زمینه سالمت روان بزه ديدگان سؤاالت مبهمی وجود دارد ونتايج تحقیقات در اي زمینره دو
پهلو است .از طرف دينر در ايران تحقیقات کمی در اي زمینره انجرا گرفتره اسرت .بنرابراي پرژوهش
حاضر به دنبال پاسخ به سؤال اساسی زير است:
آيا بی سالمت عمومی بزه ديدگان و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد؟
مبانی نظری
سالمت روان
منظور از سالمت روان سالمت ابعاد خاصی از انسان ،مث هوش ،ذه و فتر میباشد .می توان چنی
نیز گفت که سالمت روانی دانش و هنری است که به افراد کمک میکند تا با ايجاد روشهای صحی
از لحاظ روانی و عاطفی بتوانند با محیط خود سازگاری نموده و راه ح های محلو تری را برای حر
مشتالتشان انتخا نمايند (محتشمی .)9989 ،بر خالف اي ديدگاه که سالمتی را به عنوان نداشت
بیماری تعريف میکند ،رويتردهای جديد بر ((خو بودن)) به جرای ((برد يرا بیمرار برودن)) تأکیرد
میکنند(ريف و سیننر .)5111 9،سازگاری ،شادمانی ،اعتماد به نفرس و ويژگریهرای مثبتری از اير
دست نشان دهنده سالمت بوده و هدف اصلی فرد در زندگی ،شتوفا سازی قابلیرتهرای خرود اسرت
(رايان و دسی .)5119 ،5در حقیقت میتوان گفت که ظهور و اوجگیری روانشناسی مثبتننرر ،9کره
پیامد رويترد فوخ است ،موج شده که عالقه و توجه به ابعاد مثبت کارکرد روانشرناختی بره مثابره
رويتردی نوي در پژوهشهای سالمت روانشناختی افزايش چشمگیرری پیردا کنرد (لینرد فرور و
همتاران.)5110 ،
1
از نظر کینز برگ بهداشت روانی عبارت است از « تسلط و مهارت در ارتباط صحی با محیط
ويژه در سه فضای مهرم زنردگی :عشرن ،کرار ،و تفرري » (میالنری فرر .)9985 ،از طررف دينرر
سالمت روان روی سالمت فیزيتی هم تأثیر دارد .پژوهش های اخیر ثابت کرده اند که يرک سرری
اختالالت فیزيتی و جسمی به شرايط خاص روانی مرتبط هستند .با وجرود اينتره سرالمت روان
مفهومی است که خیلی وسیع از آن استفاده می شود ،اما هنوز يک تعريف کلی که مرورد قبرول
همه باشد از آن به دست نداده اند .هر فرد يا گروهی يک تصور خاص از سالمت روانری دارنرد در
صورتی که در مورد سالمت فیزيتی و جسمی چنی وضعی وجود ندارد .بعضری از روان شناسران
سالمت را به محیط فردی محدود کرده اند و عقیده دارند که تجربه سالمت در هر فرد منحصر به
خود اوست( .میالنی فر.)9985 ،
4. Kinsberg

3. Positive Psychology Perspective

2. Ryan & Deci

. Ryff & Singer
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دانشمندان در تعريف سالمت سه النو را برگزيدهاند:
الگوی پزشکی

9
5

النوی زيستی پزشتی ( ياالنوی زيستی پزشتی که به اي نا معروف است) حاوی اي ديدگاه کلری
است که سالمت يعنی فقدان يک يا چند مورد از موارد مرگ بیماری و نراتوانی و نارضرايتی .بنرابراي
اگر فرد بیمار يا اينته در حال مرگ نباشد در هر حالتی که باشد سالمت اسرت .اير النرو بره دلیر
تأکید بر زيستشناسی محدوديتهايی دارد که با اي محدوديتهرا قرادر بره ايجراد سرالمت کلری و
همچنی سبک زندگی سالم نیست و نمیتواند در اي راه موفن باشد.
الگوی محیطی

9

اي النو درباره خحرات و صدماتی که محیط به سالمت انسان وارد میکند بحر مرینمايرد .در اير
النو سازگاری فرد با محیط به هننا تغییرات مهم و مورد بح است .اي النو برخالف النرو زيسرتی
به عوام محیحی و تأثیرات وضعیت اقتصادی و اجتماعی و آموزش نیز توجه دارد و اي عوام را برر
سالمت انسان تأثیرگذار میداند.
الگوی کلینگری
اي النو بر اسا کلیت شخص نه بر اسا بیماری يا عد بیماری ،سالمت را مریسرنجد .مریتروان
گفت مجموعهای از هر دو النو ذکر شده پیشی است ،که هرم جنبرههرای فیزيولروکيتی و زيسرتی و
روانی و هیجانی و  ...هم جنبههای اجتماعی و محیحی و  ...را در بر دارد (نوری خیاوی.)9980 ،
بزه دیدگی و آثار آن
قربانیان يا بزه ديدگان جرايم افرادی هستند که نا خواسته و به دست دينران دستخوش مرگ ،فقدان و يرا
آسی های فیزيتی جسمی و يا عا طفی می شوندو يا بره وسریله اعمرال مرذکور مرورد تهديرد واقرع شرود.
براسا اعالمیه سازمان مل درباره حقوخ اساسی قربانیان جنايت در سرال  9582قربرانی ايننونره تعريرف
شده است " هرفردی که از نظر جسمی يا روانی ،اقتصادی و يا حقوخ اساسی خود آسی ديده اسرت و يرا
از نظر حمايت ملی  /قضايی مورد بی مهری وغفلت قرارگرفته است يک قربرانی جنرايی مریباشرد "برخری
تعاريف چنان جامع هستند که نه تنها شام قربانیان مستقیم میشوند ،بلتره خرانوادههرا و دينرر اعضرای
3. Holistic

2. Biomedical model

. Medical Model
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جامعه را نیز شام میگردد .اي تعريف جامع در برگیرنده قربانیان ثانوی نیز است از جمله شاهدان عینری
جنايات ،پلیس و دينر افرادی که در صحنه جنايت حضور دارند .لرذا تعريرف قربرانی مریتوانرد بره شرت
محدود و يا جامع ارائه شود به عنوان مثال از نظر قانونی ،قربانی به افرادی محدود مریشرود کره درمعرر
اعمال جنايت قرارگرفته اند اطالخ میشود درصورتیته يک تعريف اجتماعی میتواند زمینههای بیشتری را
شام گردد از قبی جانوران ،محیط زيست ،جامعه ،دولتها .نی کريستی به نق از لیننرري و نیتواليرک
(  )5199شش ويژگی را برای يک قربانی واقعی ذکر میکند که عبارتنداز:
 )9قربانی بیمار است .
 )5قربانی اقدا به فعالیتی قاب تحسی مینمايد.
 )9قربانی درمسیری قرارمیگیرد که فراسوی رسوايی است.
 )1مجر برقربانی تسلط دارد.
 )2مجر از نظر قربانی ناشناخته میباشد و هیچ رابحهای با قربانی ندارد.
 )0قربانی تأثیر زيادی بردفاع يا اثبات قربانی شدن دارد
تئوریهای آسیبپذیری بزه دیدگان
برخی از اي تئوریها دررابحه با جنايت و مهیا شردن زمینره جرر  /جنايرت مریباشرد کره در طری سرالیان
متمادی منتشر شده است .اما برخی از آنها متمرکز بر عملترد بزه ديده میباشند ،و اير در حرالی اسرت کره
تعداد دينری از آنها برمبنای خصوصیات اخالقی افراد و سوابن فرد مجر يا متجاوز بنا شده است (لیننرري و
نیتواليک .)5199 ،اينک در زير به سه تئوری مهم در اي زمینه اشاره میشود (سوری:)9951 ،
 )4تئوری تعامل بین بزه دیده و مجرم
نظريههای اولیه تالش داشته اند تا عل اصلی ايجراد محریط و شررايط جنايرت را برمبنرای خصوصریات
اخالقی افراد بزه ديده يا تعام بی بزه ديده و مجر بیابنرد .ون هنتینر ( )9518تصرري داشرته کره
جنايات خشونت بار نتیجه يک واکنش يا تعام عمین بی مجر و قربانی است .بنابر نظريه او؛ بزه ديده
همیشه يک موضوع يا فرد منفع نمیباشد .رفتار بزه ديده در اي مرورد در رابحره برا مجرر مریتوانرد
موج تسريع اي عملترد شود.
وافنان (  )9528از عبارت " تسريع بخشی بزه ديده " استفاده نموده است و از آن بررای اشراره بره
جنايات وموقعیتهايی که بزه ديده از طرين عملترد خود سب تسريع جنايت میشود و میتواند همی
مولفه ،دلی اصلی جر  /جنايت باشد استفاده نموده است .
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 )2تئوری سبک زندگی
از دينر نظريههای موجود که تالش شده تا ماهیت و گستره جنايت درآن توصیف گردد ،سربک زنردگی
افراد میباشد .فرضیه اصلی اي میباشد که سبک زندگیای خاص میتواند سرب افرزايش احتمرال در
معر بودن شرايحی که جر و جنايت در آن تشديد میيابد شود .از دينر فرضیهها عبارتست از اينتره
سبک زندگی افراد ،تحت تأثیر میزان و تعداد افراد جامعه و خصوصیات اجتمراعی آنهاسرت .ريسرک در
خحر بودن با افراد ،گروه اجتماعی (خصوصیاتی که تأثیری بسزا در انتخا افراد از نظر فعالیرت کراری و
اوقات فراغت دارد).
 )9تئوری فعالیت عادی
اي نظريه تقريباً با تئوری سبک زندگی همسان میباشد ( کوه و فلسون  .)9505بنابر اي نظريه ،سه
عام اصلی را بايد در ارتتا جنايت درنظر بنیريم:
بدي ترتی که بايد اننیزهای برای فرد مرتت جنايت وجود داشته باشد تا به اير عملتررد اقردا
نمايد ،سوکه يا فرد بزه ديده ،عد وجود فرد دينری که بتواند از بروز جنايت پیشنیری نمايرد .کروه و
فلسون ابراز داشتهاند که هرجنايتی که رخ میدهد ،در واقع نتیجه اي سه عملترد میباشد که در زمان
و متان خاصی روی میدهد  .برخی از افراد خود را در چنی موقعیتی از اي سه عام میيابند.
آثار روا نشناختی جرم بر بزه دیده
بزه ديدگان و قربانیان جرايم رفتارهای خود را به شرايط و نیروهای خرارجی نسربت خواهرد داد .منبرع
کنترل قربانیان يا بزه ديدگان احتماالً بیرونی و با ثبات است .جهتگیری منبع کنتررل بیرونری بره اير
معناست که فرد حوادث و رويدادها را خارج از کنترل خود احسا میکند .يعنی احسا مینمايد کره
توان کنترل رويدادها را ندارد .عالوه برآن بزه ديدگان اعتقاد به با ثبات برودن اير منبرع کنتررل دارنرد
يعنی حوادثی که خارج از کنترل درونی آنها است ،با ثبات و بادوا میباشد
به عبارت دينر گذرا نیست (ريتی کین .)5115 ، 9
عالوه بر آن اعتماد به نفس پايی  ،احسا شر و گناه و درماندگی ،نا امیدی و احسا بد برودن عناصرر
جدايی ناپذير در رفتار و روان کسانی است که خود را به عنوان قربانی درک کردهاند (سوری.)9951 ،
از آثار بارز بزه ديدگی تر از جر است ،تر يک حالت عاطفی پیچیده و نیرومندی است کره در
نتیجه احسا خحر در فرد شت میگیرد .تر در شت بیمارگونه خود مریتوانرد بحرور چشرمنیری
1. Rethinking
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را میتوان درسه مقولره طبقرهبنردی کررد (پراک

اعتماد به نفس فرد را مخت سازد .رابحه جر با تر
نهاد )9955 ،که عبارتاند از:
 )9در غال جرايم هدف اصلی ايجاد تر و ناامنی نیست ،بلته اي احسا به صرورت تبعری از رفترار
مجرمانه ناشی میشود .مث جی بری که هدف اصلی جر کس مال است.
 )5در گروه دو از جرايم نیز هدف اصلی ايجاد تر و نراامنی نیسرت ،امرا مجرر درحری جرر بررای
کاهش مقاومت بزه ديده ايجاد تهديد مینمايد  .مثالً سارخ با اسلحه بزه ديده را مرعو میکند.
 )9در برخی از جرايم هدف اصلی مرتتبان ايجاد تر و احسا نراامنی در جامعره اسرت مرثالً جررايم
تروريستی.
ادبیات درباره رابحه بزه ديدگی به ويژه در حوزه سالمت روان زنان بزه ديده با سرالمت روان بسریار
است .محدوده مشتالت سالمت روانی نیز شام افسردگی ،استر پس از سرانحه ،سروح مصررف مرواد
مخدر ،اختالل درعملترد روابط بی فردی و غیره است .با اي حال رابحه بی برزه ديردگی برا سرالمت
روان را میتوان به شت زير دانست ( فريم و اسمیت)5191،
 )9در معر خشونت قرارگرفت  ،سالمت روان را کاهش میدهد.
 )5کسانی که سالمت روانی ندارند ،احتماالً بیشتر خشونت را تجربه میکنند.
 )9عوام خحر مشترکی برای سالمت روانی پايی و بزه ديدگی خشونت وجود دارد.
تعداد کمی تحقین طولی درزمینه فهم بزه ديدگی و سالمت روانی انجا شده است .درتحقین چان
و دينران روی  9151زن نتیجه گرفتند زنانی که مورد خشونت قرار میگیرند حتی اگرر اير خشرونت
ادامه پیدا نتند خحر نشانههای افسردگی را به همراه خواهند داشت ،اما اسرتفاده مثبرت از راهبردهرای
کنار آمدن با مشتالت ،خحر افسردگی درآينده را کاهش میدهد.
روش تحقیق
اي پژوهش يک محالعه توصیفی – مقحعی است که به بررسی و مقايسره سرالمت روان برزه ديردگان و
افراد عادی میپردازد .بنابراي از نظر ماهیت جز تحقیقات علی -مقايسهای میباشد.
جامعه آماری اي محالعه بزهديدگان جرائم مختلف و افراد عادی میباشند که از گروه اول  01نفراز
طرين روش نمونهگیری در دستر و از گروه دو  01نفر از طرين روش نمونهگیری تصادفی خوشرهای
در سح شهر تهران انتخا شدهاند.
ابزار پژوهش فر  58مادهای پرسشنامه سالمت عمومی است که توسط گلردبرگ و هیلرر در سرال
 9505تدوي شده است .سؤالهای آن بر اسا تحلی عاملی بر روی فر  01مرادهای اولیره اسرتخراج
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گرديده است .اي پرسشنامه نیز همانند فر اولیه مشتم بر چهار مقیا فرعری :مشرتالت جسرمانی،
اضحرا و بیخوابی ،نارسا کنش وری اجتماعی و افسردگی است .هريک از مقیرا هرا دارای  0پرسرش
میباشد .پايايی و روايی پرسشنامه حاضر در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است.
یافتههای پژوهش
فرضیه  :4بی مشتالت جسمانی بزه ديدگان با افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  :4نتایج  T-testبرای مقایسه مشکالت جسمانی بزه دیدگان با افراد عادی
رديف

طبقات

فراوانی

میاننی

انحراف استاندارد

درجه آزادی

T

Sig

9

بزه ديدگان

01

9/55

/52

958

90/95

1/111

5

عادی

01

9/99

/99

اطالعات مندرج در جدول باال نشان میدهد بی میاننی مشتالت جسمانی برزه ديردگان و عرادی
تفاوت است که با توجه به آزمون اجررا شرده )  )T=90/95و سرح معنریداری برهدسرت آمرده يعنری
) (sig=0/000میتوان گفت اي تفاوت معنیدار بوده بنابراي دو گرروه در مشرتالت جسرمانی متفراوت
بوده به طوری که گروه بزه ديده دارای وضعیت بدتری میباشد و فرضیه اول تأيید میگردد.
فرضیه  :2بی میزان اضحرا و بیخوابی بزه ديدگان با افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  : 2نتایج  T-testبرای مقایسه میزان اضطراب و بیخوابی بزه دیدگان با افراد عادی
رديف

طبقات

فراوانی

میاننی

انحراف استاندارد

9

بزه ديدگان

01

5/99

1/95

5

عادی

01

1/28

1/25

درجه آزادی

T

Sig

958

95/05

1/111

اطالعات مندرج در جدول باال نشان می دهد بی میاننی مقیا اضحرا و بیخوابی بزه ديردگان
و عادی تفاوت است که با توجه به آزمون اجرا شده)  )T=95/05و سح معنیداری به دست آمده يعنی
) (sig=0/000میتوان گفت اي تفاوت معنیدار بوده بنابراي دو گروه در اضحرا و بیخروابی متفراوت
بوده بحوری که گروه بزه ديده دارای وضعیت بدتری میباشد و فرضیه دو تأيید میگردد.
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فرضیه  :9بی میزان نارسا کنش وری اجتماعی بزه ديدگان با افراد عادی تفراوت معنراداری وجرود
دارد.
جدول  : 9نتایج  T-testبرای مقایسه میزان نارسا کنش وری اجتماعی بزه دیدگان با افراد عادی
رديف

طبقات

فراوانی

میاننی

انحراف استاندارد

درجه آزادی

T

Sig

9

بزه ديدگان

01

5/10

/18

958

95/25

1/111

5

عادی

01

9/19

/10

اطالعات مندرج در جدول باال نشان میدهد بری میراننی مقیرا نارسرا کرنشوری اجتمراعی برزه
ديدگان و عادی تفاوت است که با توجه به آزمون اجرا شده)  )T=95/25و سح معنیداری به دست آمده
يعنی ) (sig=0/000میتوان گفت اي تفاوت معنیدار بوده بنابراي دو گروه در نارسا کرنشوری اجتمراعی
متفاوت بوده بحوری که گروه بزه ديده دارای وضعیت بدتری میباشد و فرضیه سو تأيید میگردد.
فرضیه  :1بی میزان افسردگی بزه ديدگان با افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  :1نتایج  T-testبرای مقایسه میزان افسردگی بزه دیدگان با افراد عادی
رديف

طبقات

فراوانی

میاننی

انحراف استاندارد

درجه آزادی

9

بزه ديدگان

01

5/15

/50

958

5

عادی

01

/92

/90

T

Sig

1/111 91/50

اطالعات مندرج در جدول باال نشان میدهد بی میاننی مقیا افسردگی برزه ديردگان و عرادی
تفاوت است که با توجه به آزمون اجررا شرده )  )T=91/50و سرح معنریداری برهدسرت آمرده يعنری
) (sig=0/000میتوان گفت اي تفاوت معنیدار بوده بنابراي دو گروه در مقیا افسردگی متفاوت بوده
به طوری که گروه بزه ديده دارای وضعیتبدتری میباشد و فرضیه چهار تأيید میگردد.
فرضیه اصلی :بی سالمت عمومی بزه ديدگان با افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  :5نتایج  T-testبرای مقایسه سالمت عمومی بزه دیدگان با افراد عادی
میاننی

رديف

طبقات

فراوانی

9

بزه ديدگان

01

5/10

5

عادی

01

/00

انحراف استاندارد

درجه آزادی

/95

958

/59

T

Sig

1/111 90/05
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اطالعات مندرج در جدول باال نشان میدهد بی میاننی کلی سالمت عمومی بزه ديدگان و عرادی
تفاوت است که با توجه به آزمرون اجررا شرده)  )T=90/05و سرح معنریداری برهدسرت آمرده يعنری
) (sig=0/000میتوان گفت اي تفاوت معنیدار بوده بنابراي دو گروه در سالمت عمومی متفراوت بروده
بهطوری که گروه بزه ديده دارای وضعیت بدتری میباشد و فرضیه اصلی تأيید میگردد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف اساسی مقايسه سالمت عمومی بزه ديدگان جر و افراد عادی انجرا گرفتره اسرت،
تجزيه و تحلی فرضیههای پژوهش نشان میدهد که در زمینه مشتالت سرالمت عمرومی بری افرراد برزه
ديده با افراد عادی تفاوت معنیداری وجود دارد .به طوری که میراننی محاسربه شرده بررای افرراد عرادی
) )/00از میاننی به دست آمده برای بزه ديدگان جر ( )5/10پايی تر بوده و از نظر آماری معنادار است.
محالعه حاضر با بسیاری از تحقیقات انجا شرده همخروانی دارد .بعنروان مثرال فرريم و اسرمیت
( )5191محرح نمودند بزه ديدگان ممت است دچرار مشرتالت روان شرناختی نظیرر احسرا

ترر ،

اضحرا و جدايی از اجتماع شوند .البته تاثیرپذيری از جر وابسته به نروع و ماهیرت جررايم اسرت ،بره
طوری که جرايم همراه آزار و اذيت میتوانند احسا

ناتوانی ،ناامنی ،خشم و تر

بنذارند به طوری که گراور و دينران ( )5110نشان دادند تر

را تا مدت هرا برجرا

از تترار جر اغل افراد به ويژه زنران را

تحت تأثیر قرار میدهد و تا  98ماه پس از آن از بی نمیرود.
اما به دلی مداخله عوام محیحی ،پیشینه خانوادگی و اخالقی ،پیدا نمودن رابحه علرت و معلرولی
اي دو مسئله دشوار است .به هرحال بسیاری از تحقیقات سح مشتالت بزه ديدگان را در حرد برااليی
برآورد کردهاند که در تحقین حاضر نیز چنی نتايجی بدست آمده است .لذا توجه به وضرعیت قربانیران
جر که به هر دلی جر بر انان واقع شده است حائز اهمیت است.
تجزيه و تحلی فرضیات فرعی تحقین نشان میدهد بی میاننی مشتالت جسمانی بزه ديردگان و
عادی تفاوت است که با توجه به آزمون اجرا شده)  )T=90/95و سح معنیداری به دست آمرده يعنری
) (sig=0/000میتوان گفت اي تفاوت معنیدار بوده بنابراي دو گرروه در مشرتالت جسرمانی متفراوت
بوده بحوری که گروه بزه ديده دارای وضعیت بدتری میباشد.
عالوه بر آن بی میاننی مقیا

اضحرا و بیخوابی بزه ديدگان و عادی تفاوت است که برا توجره

به آزمون اجرا شده)  )T=95/05و سح معنیداری به دست آمده يعنی ) (sig=0/000میتوان گفت اي
تفاوت معنیدار بوده بنابراي دو گروه در اضحرا و بیخوابی متفاوت بوده بحوری کره گرروه برزه ديرده
دارای وضعیت بدتری میباشد.
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همچنی میاننی مقیا نارسا کنش وری اجتماعی بزه ديدگان و عادی دارای تفاوت معنیدار بوده
بحوری که گروه بزه ديده دارای وضعیت بدتری میباشد .و باالخره اطالعات نشان میدهد بی میراننی
مقیا افسردگی بزه ديدگان و عادی تفاوت است که با توجه به آزمون اجرا شرده ( )T=91/50و سرح
معنیداری بهدست آمده يعنی ) (sig=0/000میتوان گفت گروه بزه ديده دارای وضعیت بدتری میباشد
لذا چهار فرضیه فرعی همنی تايید میگردد .هرچند کره نترايج برخری تحقیقرات در زمینره آثرار جرر
متناقض است .به عنوان مثال در يک تحقین طولی ملی در هلند دنترز و ونت نشان دادنرد کره قربرانی
جر دارايی پس از يک ماه بهبود میيابند ،ولی قربانی جر خشونت به دو ماه زمان نیاز دارد (به نقر از
فريم واسمیت.)5191 ،
ويافلچر ( )5191نشان داد با اضافه شدن متغیرهای کنترل شده تاثیر قربانی جر برودن برسرالمت
روانی به شدت کاهش میيابد .اما بايد گفت جر میتواند پیامدهای منفی را به دنبال داشرته باشرد کره
يتی از اي پیامدهای منفی آثار مخر روانشناختی آن است که تحقیقات دينر همسو برا نترايج حاضرر
مويد اي محل هستند به طوری که نوريس و کانجاستی ( )9551يک تحقیقی درمورد قربانیران ايالرت
کنتاکی آمريتا انجا دادند و سحوح فشار روانی را پس از قربانی شدن را بررسی کردند .آنها يافتند کره
قربانیها به مقدار زيادی نشانههای افسردگی از خود نشان دادهاند و قربانیهای جر خشرونت بیشرتر از
قربانیهای دارايی دچار رنج میشدند و به همی ترتی قربانی جر دارايری از غیرر قربرانیهرا رنجرورتر
بودند .مهمتر از اينته آنها متوجه شدند تأثیر جر بر سالمت روانی ارتباطی برا شررايط قبر از قربرانی
شدن ندارد (فريم و اسمیت.)5191 ،

پیشنهادها:
.9
.5
.9
.1
.2

در برنامه اصالحی و تربیتی به آموزش وارتقا سح سرالمت روان برزه ديردگان جرر توجره شرود و
برنامههای آموزش دراز مدتی بر حس انواع و ماهیت جرايم در اي زمینه طرحريزی شود.
الز است در فرايند کشف جر  ،نیروهای پلیس به مشتالت روانشناختی حادث شده برای قربانیران
وبزه ديدگان توجه و در صورت نیاز انان را به مراکز درمانی معرفی نمايند.
ابراز همدلی و ارتباط موثر وتوجه به وضعیت بزه ديدگان میتواند تا حدی اثار جر را کاهش دهد.
الز است به نیروهای پلیس اموزش کافی در زمینه پذيرش و همدلی با بزه ديدگان داده شود.
پیشنهاد میگردد پژوهشنران از طرين تحقیقات شبه آزمايشی به بررسی تراثیر آمروزش در کراهش
آثار روانشناختی بزه ديدگان بپردازند.
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 پیشنهاد میگردد در قوانی مربوط به بیمه درمانی موضروع درمران اخرتالالت روانشرناختی حرادث.0
..شده از طرين جرايم لحاظ شود تا بزه ديدگان بتوانند در اي زمینه از خدمات درمانی بهرهگیرند
. دواير مشاوره و مددکاری برای ارتقای سح سالمت روان بزه ديدگان فعالیت نمايند.0
منابع
 دانشرناه علرو, فصلنامه اموزههای حقوخ کیفرری, از جر

نا امنی و تر

 احسا.)9955 (. امیر، پاک نهاد
. 2  ش,اسالمی رضوی

 فرماندهی. آسی شناسی و راههای پیشنیری از وقوع سرقت منزل در استان بوشهر.)9951(. احمد، سوری
. تهران.  روانشناسی جر و شخصیتشناسی مجر.)9951( احمد، دفتر تحقیقات سوری:استان بوشهر
. معاونت آموزش: دانشناه علو انتظامی امی
.5  شماره،5  سال، انتظا اجتماعی، حقوخ بزه ديدگان و خواستههای آنان از پلیس.)9985(  میرعظیم،  قوا
. نشر قومس: تهران. بهداشت روانی.)9985(  بهروز، میالنی فر

، راهتارهايی برای آموزش و ارتقا بهداشرتروان در دانشرجويان و دانرش آمروزان.)9980(. لیال، نوری خیاوی
.901  ص،  واحد خمی،مجموعه مقاالت همايش منحقهای بهداشت روان و دانشجو
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