
HIGHLIGHTS

1. Considering that previous studies indicated 
a high prevalence of psychiatric disorders 
among prisoners, the results of the study 
showed that psychological treatments that 
are held in a group form in prisons can re-
duce the symptoms of mental disorders in 
prisoners. 

2.  It is necessary that the implementation of 
these treatments and paying attention to the 
mental health of the prisoners is important. 
In addition, for the first time, the mentioned 
three treatment methods have been imple-
mented on prisoners.
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Introduction: The high prevalence of mental health problems in prisons 
has become a global problem. The purpose of this study was to compare the 
effectiveness of group therapy based on acceptance and commitment, cognitive-
behavioral therapy, and reality therapy on depression, anxiety, aggression, and 
physical complaints of male inmates of Isfahan Central Prison, Iran.
Methods: The present study was a one-blind randomized controlled trial study 
(pre-test, post-test and follow-up) with a control group. The statistical population 
included all male prisoners of Isfahan Central Prison, from whom 120 individuals 
were selected based on systematic random sampling and randomly assigned to three 
experimental groups and one control group (per group n=30). The experimental 
groups received group therapy based on acceptance and commitment, cognitive-
behavioral therapy, and reality therapy for 12 sessions of 90 minutes, and the 
control group was placed on the waiting list. Subjects completed the checklist of 
symptoms of mental disorders in three stages. Analysis of variance with repeated 
measurements and SPSS software was used to analyze the data.
Results: The results of the analysis of variance with repeated measurements showed 
that group therapy based on acceptance and commitment therapy, cognitive-
behavioral therapy, and reality therapy were effective in improving the symptoms of 
depression, anxiety, aggression, and physical complaints (P<0.05). Also, according 
to the results of the posthoc test, there was a significant difference between the 
three treatment groups in the post-test in the research variables (P<0.05).
Conclusion: Group therapy based on acceptance and commitment, cognitive-
behavioral therapy and reality therapy improved the symptoms of depression, 
anxiety, aggression and physical complaints in male prisoners, and cognitive-
behavioral therapy was superior.
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ویژه نکات 
1-  باتوجه به اینکه پژوهش های گذش��ته حاکی از میزان شیوع باالی 
اختالالت روانپزش��کی در بین زندانیان بودند، نتایج پژوهش نشان 
داد درمان های روان ش��ناختی که به شکل گروهی در زندان برگزار 
می ش��ود، می توان��د موجب کاهش نش��انه های اخت��الل روانی در 

زندانیان شود.
2-  اجرای این درمان ها و توجه به سالمت روانی زندانیان حائز اهمیت 
اس��ت. ضمن اینکه برای اولین ب��ار 3 روش درمانی مذکور بر روی 

زندانیان اجرا شده است.

مقدمه: ش��یوع باالی مش��کالت س��المت روان در زندان ها به یک معضل جهانی تبدیل ش��ده است. هدف 
پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد شناختی رفتاری و واقعیت درمانی بر 

افسردگي، اضطراب، پرخاشگری و شکایات جسمانی زندانیان مرد زندان مرکزی شهر اصفهان بود.
روش بررس�ی: پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی 3 بازو )پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری( با 
گروه کنترل و کورس��ازی یک طرفه بود. جامعه آماری شامل کلیه زندانیان مرد زندان مرکزی اصفهان بودند 
که از میان آنها بر اس��اس روش نمونه  گیری تصادفی نظام دار، 120 نفر انتخاب و به صورت تصادفی س��اده با 
روش قرعه کشی در 3 گروه آزمایش و یک گروه کنترل گمارش شدند )هرگروه 30 نفر(. گروه های آزمایش، 
درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان شناختی-رفتاری و واقعیت درمانی را به مدت 12 جلسه 90 
دقیقه ای دریافت کردند و گروه کنترل در لیس��ت انتظار قرار گرفت. آزمودنی ها طی 3 مرحله، چک لیس��ت 
نش��انه های اختالالت روانی را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر 

و از نرم افزار SPSS استفاده شد. 
یافته ه�ا: نتایج تحلی��ل واریانس با اندازه گیری های مکرر نش��ان داد که درمان گروه��ی مبتنی بر پذیرش 
و تعهد، درمان ش��ناختی رفتاری و واقعیت درمانی بر بهبود نش��انه های افس��ردگي، اضطراب، پرخاش��گری و 
ش��کایات جسمانی اثرگذار بوده است )P>0/05(. همچنين، طبق نتايج آزمون تعقيبي، بين 3 گروه درماني 

 .)P>0/05( در پس آزمون در متغيرهای پژوهش تفاوت معناداری مشاهده شد
نتیجه گی�ری: روش های درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد، ش��ناختی رفتاری و واقعیت درمانی باعث 
بهبود نش��انه های افس��ردگي، اضطراب، پرخاش��گری و شکایات جس��مانی در زندانیان مرد ش��ده و درمان 

شناختی رفتاری اثربخشی بیشتری داشته است.

مقاله هاطالعات  چکید

مقدمه
زندان مکانی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده 
با معرفی مقام های صالحیت دار قضایی و قانونی برای مدت معین و 
یا به طور دائم به منظور تحمل حبس با هدف حرفه آموزی، بازپروری، 
بازسازگاری نگهداری می شوند ]1[. مطالعات نشان می دهد که حبس 
با قطع ارتباط زندانیان با خانواده و دنیای خارج، بر بهزیس��تی روانی 
زندانیان تأثیر منفی می گذارد و شیوع باالی مشکالت سالمت روان 

در زندان ها به یک معضل جهانی تبدیل ش��ده است. نتایج بررسی ها 
نشان می دهد که در دهه های اخیر میزان باالیی )53 تا 80 درصد( 
از زندانیان دارای مش��کالت س��المت روان هستند که ممکن است 
خطر خودکش��ی و خ��ودآزاری را افزایش داده و ب��ر بروز اختالالت 
حاد روان پریش��ی تأثیر بگذارد ]2[. مطالعات اپیدمیولوژیک نش��ان 
می دهد که شدت اختالل روانی شدید در بین زندانیان در مقایسه با 
جمعیت عمومی پنج تا ده برابر بیش��تر است ]3[ به ویژه، افسردگی 
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در جمعیت زندانیان شایع است ]4[. میزان شیوع افسردگی 65 
درصد و اختالل اضطرابی 37 درصد در زندانیان گزارش ش��ده و 
این نش��ان دهنده شیوع باالی اختالل افس��ردگی و اضطراب در 
میان زندانیان در مقایسه با جمعیت عمومی است ]5[. در ایران، 
عزیزی سعید و همکاران ]6[ میزان شیوع اختالل های روانی در 
زندانیان مرد مراجعه کننده ب��ه درمانگاه زندان مرکزی همدان 
را بررس��ی کرده اند که اختالالت افسردگی 41 درصد، اختالالت 
دوقطبی 19 درصد، اختالالت مرتبط با آس��یب و عامل استرس 
9 درصد، اختالالت اضطراب��ی 8/8 درصد و اختالالت مرتبط با 
م��واد 8 درصد به ترتیب بیش��ترین فراوانی را به خود اختصاص 
دادند. اشکانی، ده بزرگی و شجاع نیز ]7[ نشان دادند که 41/9 
درصد زندانیان در ایران مبتال به اختالل های خلقی و 8/1 درصد 
اخت��الل اضطرابی و 6/45 درص��د اختالل های روان تنی و 5/64 

درصد اختالل های شبه جسمانی هستند. 
محکوم ش��دن به زندان یک��ی از پراس��ترس ترین وقایع در 
زندگی ی��ک فرد زندانی اس��ت و زندانیان با به خاطر س��پردن 
اعمال غیرقانونی گذش��ته، س��عی در تسکین لحظات جرم خود 
دارند که این باعث احس��اس گناه و اندوه می شود. عالوه بر این، 
زندانیان احساس تنهایی می کنند، زیرا از خانواده و عزیزان خود 
جدا ش��ده اند و عمدتاً زندگی با زندانیان دیگر و محصور ش��دن 
محیط زندان به خودی خود در فضای محدود نیز منجر به بروز 
افس��ردگی می شود ]8[. ضمن اینکه سیگاری بودن، اولین دفعه 
دس��تگیری و س��ابقه خش��ونت خانگی در دوران کودکی نیز از 
عوامل مرتبط با بروز اضطراب در بین زندانیان ذکر ش��ده است 
]9[. عالوه بر این، پرخاش��گری، خشونت فیزیکی و قربانی شدن 
نیز در محیط زندان رایج است، به طوری که گزارش شده بیش از 
یک سوم زندانیان مرد مرتکب خشونت فیزیکی در حین حبس 
ش��ده اند ]10[. پرخاشگری و خشونت در زندان ها بر اجرای یک 
سیس��تم ثابت روزانه تأثیر منفی می گذارد و تالش ها برای ارائه 
برنامه ها، آم��وزش و فعالیت های کاری برای زندانیان را تضعیف 

می کند ]11[.
تحقیقات درمورد توسعه و ارزیابی برنامه های اصالحی برای 
کاهش خش��ونت و سایر مش��کالت روان ش��ناختی در زندان ها 
باتوج��ه به کاهش بودجه، اقدامات ریاضتی، افزایش خش��ونت و 

سرعت و مقیاس شدید تغییرات در سیستم های عدالت کیفری 
در اکثر کش��ورها، به س��رعت در حال گسترش است. این شامل 
توسعه فلسفه های درمان و برنامه های چندوجهی با هدف کاهش 
خش��ونت و مشکالت روان ش��ناختی در محیط های زندان است 
]11[. مداخالت روان ش��ناختی مختلف��ی در محیط های زندان 
برای بهبود نتایج برای افرادی که از زندان آزاد می شوند و به ویژه 
برای کاهش جرم های مجدد اس��تفاده ش��ده و اثربخش بوده اند. 
از جمل��ه درمان هایی که به ش��کل گروهی قابل اجرا هس��تند، 
واقعیت درمانی اس��ت. واقعیت درمانی به افراد یاری می رساند تا 
بر رفتار و انتخاب های خود کنترل داشته باشند و مبتنی بر این 
فرض اس��ت که افراد خود مس��ئول زندگی و اعمال و احساسات 
و رفتارهای خود هستند. واقعیت درمانی حاصل مطالعات گالسر 
اس��ت که روی قشر مشکل س��از جامعه، یعنی نوجوانان بزهکار، 
اجرا شده است ]12[. در واقعیت درمانی افراد می توانند رفتارهای 
مثبت خود را به منظور تحقق بخش��یدن به 5 نیاز اساس��ی در 
رویارویی با رخدادهای تلخ گذشته و شرایط فعلی انتخاب کنند 
که در نتیجه این امر، رفتار خود را کنترل می کنند و در زندگی 
انتخاب های کارآمدتری خواهند داش��ت، زی��را در این درمان بر 
آزادی و مسئولیت تمرکز می شود و به مسائل مربوط به گذشته 
پرداخته نمی شود ]13[. پژوهش های داخلی ]17-14[ و خارجی 

]18.19[ اثربخشی واقعیت درمانی را تایید کرده اند.
رویکرد درمانی دیگری ک��ه برای کاهش رفتارهای مجرمان 
و زندانی��ان مؤثر بوده، درمان ش��ناختی-رفتاری اس��ت. درمان 
ش��ناختی-رفتاری )CBT( یک مداخله مشارکتی، ساختاریافته، 
مهارت س��از، محدود به زمان و هدف محور اس��ت که برای هدف 
قرار دادن اجزای اصلی یک اختالل معین طراحی ش��ده اس��ت. 
تکنیک های اصلی مورد اس��تفاده در CBT ب��ر ایجاد یک رابطه 
درمانی، اس��تراتژی های تغییر رفتار، بازس��ازی شناختی، اصالح 
باوره��ا و طرح واره های اصلی و پیش��گیری از عود تمرکز دارند. 
نظری��ه ش��ناختی نش��ان می دهد ک��ه آسیب  شناس��ی روانی با 
فعال شدن مجموعه ای از باورها، معانی و خاطرات ناکارآمد مرتبط 
یا پیوس��ته که در هماهنگی با عاطفه، انگیزه، رفتار و پاسخ های 
فیزیولوژیکی عمل می کنند، مش��خص می شود. آسیب شناختی 
روانی با س��وگیری های خاصی مرتبط است که بر نحوه واکنش 

اثر بخشی درمان های روان شناختی
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فرد به موقعیت و رویدادها تأثیر منفی می گذارد ]20[.
CBT ش��امل مجموع��ه ای از روش ه��ا از جمل��ه بازس��ازی 

ش��ناختی، تغییر رفت��ار و حمایت اجتماعی اس��ت که با هدف 
کمک به افراد برای شناس��ایی سطوح اس��ترس و اصالح باورها 
و رفتاره��ای ش��ناختی منفی، کاهش یا حذف عالئم پریش��انی 
روان ش��ناختی و کم��ک به افراد برای بازگش��ت به حالت عادی 
زندگی از نظر کارکردهای روانی و اجتماعی انجام می شود ]21[. 
کارآزمایی های متعدد نش��ان داده اند که CBT در کاهش عالئم 
آسیب شناسی روانی مؤثر است و از حمایت تجربی قابل توجهی 
در بهبود سالمت روان برخوردار است ]20، 22-25[ و تحقیقات 
داخلی نیز اثربخشی درمان ش��ناختی-رفتاری را تایید کرده اند 

.]29-26[
یکی دیگ��ر از درمان های روان ش��ناختی اثربخ��ش، درمان 
 )ACT( مبتن��ی بر پذیرش و تعهد اس��ت. درمان پذیرش و تعهد
نیز در طول این سال ها توجه زیادی را به خود جلب کرده است. 
ACT عمدتاً با هدف قرار دادن اجتناب تجربی )تمایل به اجتناب 

از افکار یا احساس��ات ناخواس��ته( برای افزای��ش انعطاف پذیری 
روان شناختی تالش می کند ]ACT .]30 یک درمان روان شناختی 
اس��ت که شرکت کنندگان را تش��ویق می کند تا روابط خود را با 
افکار و احساس��ات فیزیکی خود از طریق مکانیسم های پذیرش، 
تمرکز ح��واس و عمل مبتنی بر ارزش تغییر دهند ]31[. نتایج 
متاآنالیزها حاکی از اثربخشی این رویکرد درمانی است ]30،32[ 
ضمن اینکه تحقیقات داخلی نیز اثربخش��ی این درمان را تأیید 

کرده اند ]35-33[.
نگاهی به عملکرد واحدهای مشاوره و روان درمانی در زندان های 
کش��ور و همچنین بررسی ها و مشاهدات پژوهشگر حاکی از آن 
اس��ت که این مراکز باوجود برخورداری از نیروهای متخصص و 
کارآزم��وده، برنامه علمی و عملی روش��ن و دقیق درمانی برای 
درمان مراجعان و گروه های مختلف زندانیان ندارند و برنامه های 
این واحدها و مراکز مشاوره چیزی فراتر از آموزش های سطحی 
و درمان ه��ای مبتنی بر درمان اعتیاد نیس��ت. از این نظر نوعی 
بالتکلیفی و سردرگمی در بین مش��اوران و روان درمانگران این 
مراکز مشاهده می شود. بنابراین در اختیار داشتن پروتکل و بسته 
درمانی و برنامه جامع برای درمان زندانیان به صورت تخصصی و 

باتوجه به شناخت اختالالت شایع و نشانه های اختالالت روانی و 
با در نظر گرفتن ویژگی های جمعیت شناختی، خصوصاً نوع جرم، 
می توان��د مانع از هدر رفتن وقت، انرژی و فرصت های مناس��ب 
برای درمان ش��ود و موجبات کمک و حرکت به منظور بازگشت 
زندانیان به آغوش اجتماع و خانواده های آنان را فراهم آورد و مانع 
از بازگشت مجدد آنان به زندان شود. رفتارهای تنش زا، آسیب به 
خ��ود و دیگران، اخالل در نظم داخلی زندان ها و نیاز به اعزام به 
مراکز درمانی خارج از زندان، تنها گوشه ای از مسائل و مشکالتی 
است که زندانیان دارای اختالالت روانی در زندان ایجاد می کنند. 
باتوجه به مراتب فوق، دانستن پاسخ این پرسش که کدام رویکرد 
درمانی بر کاهش نشانه های اختالالت روانی زندانیان مؤثر است، 
بسیار راهبردی و کارگشاست. همچنین، هیچ گونه پژوهشی که 
به مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، شناختی-

رفتاری و واقعیت درمانی بر کاهش عالئم روانش��ناختی زندانیان 
پرداخته باش��د، مشاهده نش��ده و نتایج های متناقضی از برتری 
درمان ه��ا گزارش ش��ده که ضرورت پژوهش را بیش��تر از پیش 
می کن��د ]36،37[. بنابراین، پژوهش حاضر در پی پاس��خگویی 
به این س��وال بود که آیا بین اثر بخش��ی درمان گروهی مبتنی 
بر پذیرش و تعهد، درمان ش��ناختی-رفتاری و واقعیت درمانی بر 
افسردگی، اضطراب، پرخاشگری و ش��کایات جسمانی زندانیان 

مرد زندان مرکزی اصفهان تفاوتی وجود دارد؟

روش بررسی
پژوه��ش حاض��ر، ی��ک مطالع��ه کارآزمایی بالین��ی 3 بازو 
)پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری( با گروه کنترل و کورس��ازی 
یک طرف��ه بود. این پژوهش بر روی زندانیان مرد س��اکن زندان 
مرکزی اصفهان انجام گرفت و جلسات درمان در زندان مرکزی 
شهر اصفهان در سال 1400 برگزار شد. جامعه آماری مورد مطالعه 
عبارت بود از کلیه زندانیان مرد ساکن زندان مرکزی اصفهان که 
تعداد آنها 8000 نفر بود. معیارهای ورود به پژوهش این بود که 
در هنگام شروع پژوهش، حداقل 6 ماه از محکومیت حبس آنها 
باقی مانده باش��د، دارای س��واد خواندن و نوشتن و سالم و فاقد 
معلولیت و بیماری خاص باش��ند. مالک های خروج آزمودنی ها 
عبارتند از: حین اجرای برنامه آموزشی بیش از دو جلسه غیبت 
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داشته باش��د، طی برنامه آموزش در حین اجرای پژوهش دچار 
حادثه ش��ود، در حین اجرای برنامه مش��خص شود که آزمودنی 
تحت نظر پزشک، روانپزشک، مشاور یا برنامه آموزشی موازی از 
طرف س��ازمان )زندان( باشد. نمونه گیری در پژوهش حاضر، در 
ابتدا به صورت نمونه گیری طبقه ای صورت گرفت و از هر طبقه 
افراد نمونه به صورت تصادفی انتخاب ش��دند. سپس تعدادی از 
بندها ک��ه در بر گیرنده زندانیان دارای جرایم مش��خص بودند، 
برای اجرای هریک از روش های درمانی انتخاب شدند. پس از آن 
از فهرست زندانیان واجد شرایط پژوهش در آن بندها، نمونه به 
صورت تصادفی نظام دار انتخاب ش��د و درمان بر روی گروه های 
آزمایش اجرا شد. با توجه به اینکه طرح پژوهش از نوع آزمایشی 
بود، پژوهشگر سعی کرد در تمام مراحل، اصل تصادفی ساختن 
را رعای��ت کند. با درنظر گرفتن ریزش احتمالی در طول درمان، 
نمونه ای به حجم120 نفر بر اس��اس روش نمونه  گیری تصادفی 
نظام دار از میان زندانیان مرد زندان مرکزی اصفهان انتخاب شد 
ک��ه در پایان پژوهش گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 22 
نفر، گروه درمان  شناختی-رفتاری 23 نفر، گروه واقعیت درمانی 
26 نفر و گروه گواه 24 نفر بودند. گروه ها نس��بت به هم همگن 

شده بودند. 
در مرحل��ۀ پیش آزم��ون، محقق قب��ل از ش��روع پژوهش، 
توضیح��ات کافی درخصوص ماهیت پژوهش و مس��ئولیت های 
محقق و ش��رکت کنندگان در پژوهش را به آنان ارائه کرده است. 
در طول اجرای برنامه از زبان، کلمات و متون قابل فهم برای اعضا 
گروه نمونه و توجه به احترام متقابل و پاس��خگویی به س��واالت 
احتمالی ش��رکت کنندگان استفاده ش��د. برای شرکت  کنندگان 
توضیحات الزم و کافی داده ش��د که می توانند درصورت تمایل 
در برنامه مداخله ش��رکت کنند و آزاد هستند هر زمان که مایل 
بودن��د، بدون آنکه تغیی��ری در نحوه رفتار درمانگ��ر یا مدیران 
زن��دان ایجاد ش��ود، از پژوهش خارج ش��وند. در این پژوهش با 
اخذ رضایت آگاهانه از شرکت کنندگان، دوره های آموزشی اجرا و 
کاربندی های آزمایشی بر روی شرکت  کنندگان انجام شده است. 
به لحاظ رعایت اص��ول اخالقی با توجه به مؤثر بودن روش های 
درمانی، درمان مؤثرتر برای گروه کنترل اجرا  شد. از آزمودنی هایی 

که تمایل و رضایت برای شرکت در پژوهش داشتند، خواسته شد 
تا پرسش��نامه ها را در س��ه مرحله تکمیل کنند. گروه ها در 12 
جلسه هفتگی دو ساعته درمانی و در گروه هاي 30 نفري برگزار 
ش��د. بعد از پایان درمان و نیز س��ه ماه بعد در مرحله پیگیری، 
مجدًد آزمودنی ها پرسشنامه ها را تکمیل کردند. در این پژوهش 

از پرسشنامه های زیر استفاده شد:
پرسش�نامه اطالعات جمعیت شناختی: اطالعات مربوط به 
ش��رکت کنندگان در زمینه میزان تحصیالت، سن و نوع جرم از 
طریق پرسش��نامه اطالعات جمعیت ش��ناختی محقق ساخته به 

دست آمد.
چک لیس�ت نش�انه های اخت�الالت روانی )SCL90(: توس��ط 
دراگوتیس و همکاران )1994( ارائه شده و دارای90 آیتم است که 
شامل حوزه بسیار وسیعی از عالئم روانپزشکی است که از احساس، 
عواط��ف، تفکر، آگاهی، رفتارها و ع��ادات زندگی، روابط بین فردی، 
رژیم غذایی و خواب متغیر است. 10 عامل برای انعکاس عالئم روانی 
در 10 جنبه استفاده می شود. نتایج این پرسشنامه تعداد گویه های 
مثب��ت را ب��رای پایه اولیه )با نمره کمت��ر از 2( و امتیاز هر عامل را 
توضیح می دهد. هنگامی که یک امتیاز بیش��تر از 2 باش��د )فراتر از 
میانگین معمولی(، ممکن است برخی از مشکالت روانی در آن جنبه 
وجود داشته باشد. بر اساس گزارش دراگوتیس، ضریب اعتبار عالئم 
مختلف بین 0/77 تا 0/99 اس��ت. در این مقاله از خرده مقیاس های 
افس��ردگی، اضطراب، پرخاشگری و شکایات جسمانی استفاده شده 
است. گزینه های آن در طیف لیکرتی پنج تایی اصاًل )0(، کمی )1(، 
نس��بتاً )2(، کاماًل کم )3(، بس��یار )4( نمره گذاری می شوند. روایی 
و اعتبار آن در پژوهش های متعددی بررس��ی ش��ده است. ریتیال-

مانونین و همکاران ]38[ و سردا و دیمبیتووسکی ]39[ تایید شده 
اس��ت. در ایران، نسخه ترجمه آن نیز مورد اعتباریابی قرار گرفته و 
تایید شده اس��ت. اخوان عیبری و شعیری ]40[ روایی و پایایی آن 
را بررس��ی و تایید کردند. ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاس ها در 
دامنه 0/73 تا 0/88 و ضریب پایایی با روش بازآزمایی در دامنه بین 
0/66 تا 0/85 گزارش ش��ده است. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ 
برای ابعاد افس��ردگی، اضطراب، پرخاشگری و شکایت جسمانی به 

ترتیب 0/90 ، 0/89، 0/86 و 0/87 به دست آمد.

اثر بخشی درمان های روان شناختی
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▼جدول1. خالصه محتوای جلسات درمانی

درمان پذیرش و تعهدواقعیت درمانیدرمان شناختی – رفتاریجلسات

جلسه اول
آشناسازی شرکت  کنندگان در پژوهش با اهداف پژوهش، 
برنامه جلسات، قوانین و مقررات، رازداری و اصول اخالقی، 

اهمیت مشارکت فعال افراد در کار گروه ها

آشناسازی شرکت  کنندگان در پژوهش با اهداف پژوهش، برنامه جلسات، 
قوانین و مقررات، رازداری و اصول اخالقی و برقراری رابطه مفهومی با 

شرکت  کنندگان.

آشناسازی شرکت  کنندگان در پژوهش با 
اهداف پژوهش، برنامه جلسات، قوانین و 

مقررات، رازداری و اصول اخالقی.

آشنا ساختن بیمار با مدل شناختی و پرداختن به موانع جلسه دوم
تغییر رفتار

بررسی نگرش اعضا نسبت به خود و شناخت نیازهای اساسی و 
خواسته هایشان.

هدف این جلسه مفهوم سازی مشکل و 
تمرین ذهن آگاهی است.

ایجاد روحیة خودشناسی و توانمندی پذیری مطابق خویشتن ها و آنچه آموزش رفتاری کنترل رفتار های آسیب زاجلسه سوم
که هستند

آموزش الگوی شش ضلعی آسیب شناسی در 
درمان مبتنی بر پذیرش

آشنا ساختن بیمار با شناخت درمانی و تأثیری که می تواند جلسه چهارم
ادامه آموزش الگوی شش ضلعیآشنایی اعضا با مفهوم دنیای کیفی و بررسی آنداشته باشد.

بررسی دنیای کیفی خود و رابطة آن با 5 نیاز اساسیبررسی افکار خودآیند منفیجلسه پنجم
هدف این جلسه معرفی مفهوم پذیرش و 
نیز تمرکز بر مسائلی است که می توان آنها 

را مهار کرد.

شناسایی تحریف ها یا خطاهای شناختیجلسه ششم 
آشنایی با مفهوم رفتار کامل)عمل کردن ، فکر کردن، احساس کردن، 
فیزیولوژی( و بررسی رفتارهای کامل اعضا در ارتباط با ارضای نیازهای 

اساسی
هدف این جلسه معرفی ارزش  ها و بحث 

پیرامون اهمیت و اولویت آنهاست.

ادامه شناسایی تحریف ها یا خطاهای شناختیجلسه هفتم
بررسی 7 عادت مخرب رفتاری )انتقاد کردن، سرزنش کردن، شکوه و 

شکایت، تهدیدکردن، غرغرکردن، تنبیه کردن، باج دهی برای کنترل دیگری( 
و نقش آن در ممانعت از ارضای نیازهای اساسی به شیوة صحیح.

عینی کردن ارزش  ها، تبدیل ارزش  ها به 
اهداف و تبدیل اهداف به اعمال

اصالح باورهای قدیمی و ناکارآمد با باورها و شناخت هایی جلسه هشتم 
جدید

بررسی هفت عادت رفتاری مهرآمیز )حمایت کردن، تشویق کردن، احترام 
گذاردن اعتماد کردن، پذیرفتن، گوش کردن، گفتگو درمورد تفاوت ها( و 

نقش آنها در چگونگی ارضای نیازهای اساسی انسان.
معرفی موانع در مسیر ارزش  ها

تمرین های رفتاری و جایگزینی شناخت های اصالح شده جلسه نهم
جدید و رفتار های جایگزین

به کارگیری روش WDEP برای بررسی روند ارضای نیازهای اساسی 
از طریق رفتار کامل: خواسته ها، جهت و انجام دادن، خودارزیابی و 

برنامه ریزی.
توضیح ارزشیابی غیرواقع گرایانه و معرفی 
انواع شیوه ها برای پذیرش، به جای اجتناب

بیان مفاهیم غفلت از ارزش  ها و متعهد شدن ادامه آموزش روش به کارگیری WDEPادامه بازسازی باورهای قدیمی و ناکارامدجلسه دهم
به ارزش  ها

خودارزیابی و طرح ریزی یک رفتار جدیدادامه بازسازی باورهای قدیمی و ناکارامدجلسه یازدهم
مرور نکات کلیدی کل فرآیند درمان و بحث 
و تمرین در مورد موقعیت های بحرانی است 

که فرد در آن قرار می گیرد.

مرور مباحث و تمرین های انجام شده در جلسات قبل و جلسه دوازدهم
--بررسی و خالصه سازی مباحث جلساتارائه بازخوردهای شرکت  کنندگان برای سایر افراد گروه

جدول 1، خالصه محتوای جلسات 3 درمان پذیرش و تعهد، 
درم��ان ش��ناختی-رفتاری و واقعیت درمانی را نش��ان می دهد. 
پروت��كل گ��روه درمانی ش��ناختی-رفتاری از گ��روه درمانگری 
شناختی-رفتاری ]41[، پروتکل مشاورة گروهی بر مبنای نظریة 

انتخاب ویلیام گالس��ر از پژوهش خب��ازی راوندی و فرحبخش 
]42[، درمان پذیرش و تعهد از درمان اس��تودارد و آفری ]43[ 

استخراج و اقتباس شده است.
باتوجه به اینکه طرح پژوهش��ی حاض��ر از نوع پیش آزمون-

عباس زاده  و همکاران



220
| دوره 28، شماره 4، زمستان 1401 | مـجـلـــهپــزشکی قانـونـی ایـران

پس آزم��ون و پیگی��ری با گروه کنت��رل بود، به منظ��ور تحلیل 
داده ه��ای از روش های آمار توصیفی )مانن��د میانگین و انحراف 
استاندارد( و نیز آمار استنباطی )تحلیل واریانس با اندازه مکرر( و 
با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شده است. سطح 

معناداری 0/05 درنظر گرفته شد.
یافته ها

پژوه��ش حاضر ب��ر روی 95 آزمودنی ص��ورت گرفت که به 
ترتی��ب در گ��روه آزمایش، 22 نفر درمان پذی��رش و تعهد، 23 
نفر درمان ش��ناختی-رفتاری و 26 نفر واقعیت درمانی و 24 نفر 
نیز در گروه کنترل قرار داش��تند. ویژگی های جمعیت شناختی 

گروه های آزمایش و کنترل در جدول 2 ارائه شده است.
همان طور که جدول 2 نش��ان می ده��د، اکثریت آزمودنی ها 
در 4 گ��روه دارای تحصیالت دیپل��م و فوق دیپلم بوده اند )گروه 
پذی��رش و تعهد 54/5 درص��د، گروه ش��ناختی-رفتاری 52/2 
و گ��روه واقعیت درمان��ی 7/ 57 و گروه کنت��رل 45/8(. اکثریت 
آزمودنی ها در 3 گروه آزمایش در دامنه س��نی 18 تا 30 س��ال 
و در گروه کنترل در دامنه س��نی 40-31 س��ال قرار داش��تند. 
بيش��ترين فراواني در گروه پذیرش و تعه��د 36/4 درصد، گروه 
ش��ناختی-رفتاری 43/5 و گروه واقعیت درمانی 6/ 34 مربوط به 

زندانیان با جرم خشن و در گروه کنترل مربوط به زندانیان مرد 
با جرم غیرخشن )41/7درصد( بود. بین گروه ها از نظر متغیرهای 
 .) P >0/05( جمعیت ش��ناختی تفاوت معناداری وجود نداشت
میانگین و انحراف معیار نم��رات اختالالت روانی آزمودنی ها در 

جدول 3 ارائه شده است.
چنان ك��ه در ج��دول 3 مش��اهده مي ش��ود، ميانگين نمرات 
پيش آزمون خرده مقیاس  های افس��ردگی، اضطراب، پرخاشگری و 
شکایات جسمانی 3 گروه آزمايش و گروه کنترل در پس آزمون و 
پیگیری با تغییراتی همراه اس��ت. به منظور بررسی و پاسخگویی 
به س��وال پژوهش از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده 
ش��د. پی��ش از انجام تحلیل، ابت��دا مفروضه ه��ای آزمون تحلیل 
واریان��س با اندازه گیری مکرر مورد بررس��ی قرار گرفت. به منظور 
رعای��ت پیش فرض ها از آزمون ش��اپیرویلک برای بررس��ی نرمال 
بودن استفاده شد. مقدار سطح معناداری آزمون شاپیرویلک برای 
کلیه متغیرها بیش��تر از 0/05 ب��ود. بنابراين توزیع همه متغیرها 
در گروه ه��ای )آزمایش و کنترل( در ه��ر 3 مرحله )پیش آزمون، 
پس آزمون، پیگیری( نرمال بودند  )P >0/05 (. از آزمون لوین برای 
بررسی همگنی واریانس ها استفاده شد. نتایج آزمون لون نشان داد 
ک��ه واریانس متغیرها به تفکیک گروه های )آزمایش و کنترل( در 

▼جدول2. ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی های گروه های آزمايش و کنترل

متغیرها
گروه کنترل واقعیت درمانیدرمان شناختی – رفتاریدرمان پذیرش و تعهد

فراواني )درصد(فراواني )درصد(فراواني )درصد(فراواني )درصد(

تحصیالت

)29/2(7)19/2(5)30/4(7)27/3 (6سیکل و کمتر

)45/8(11)57/7(15)52/2(12)54/5(12دیپلم و فوق دیپلم

)25(6)19/2(5)17/4(4)18/2(4لیسانس و باالتر

سن

)29/2(7)30/8(8)43/5(10)45/4(3010-18 سال

)33/3(8)34/6(9)26/1(6)31/8(407-31 سال

)25(6)23/1(6)21/7(5)13/6(503-41 سال

)12/5(3)11/5(3)8/7(2)9/1(2باالتر از 50 سال

نوع جرم

)20/8(5)34/6(9)43/5(10)36/4(8خشن

)41/7(10)26/9(7)30/4(7)22/7(5غیر خشن

)20/8(5)11/5(3)21/7(5)31/8(7مواد

)16/7(4)26/9(7)4/3(1)9/1(2مالی

اثر بخشی درمان های روان شناختی
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ه��ر 3 مرحله )پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری( با هم برابر بودند 
و ب��ا یکدیگر تفاوت معناداری نداش��تند  )P >0/05 (. از آزمون ام 
باکس برای بررسی برابری ماتریس های کوواریانس مشاهده شده 
متغیرهای وابس��ته در دو گروه استفاده ش��د. نتایج نشان داد که 
مفروضه رعایت ش��ده است  )P >0/05 (. از آزمون کرویت موچلی 
برای بررس��ی برابری همگنی کوواریانس ها استفاده شد. براساس 
نتایج فرض کرویت موچلی به منظور بررسی یکسان بودن واریانس 
تفاوت بین همه ترکیب های مربوط به متغیر نش��انه های اختالل 
روان��ی در گروه های آزمایش، نش��ان می دهد. آم��اره موچلی در 
متغیرهای افسردگی )P=0/12(، اضطراب )P=0/21(، پرخاشگری 
)P=0/17( و ش��کایات جس��مانی)P=0/19( نشان دهنده برقراری 
مفروضه همگن��ی کواریانس بود. جدول 4 نتای��ج آزمون تحلیل 

واریانس با اندازه گیری مکرر را نشان می دهد.
همان ط��ور ک��ه ج��دول 4 نش��ان می ده��د، در متغیرهای 
افس��ردگی، اضطراب، پرخاشگری و شکایات جسمانی، اثر اصلی 
زمان به لحاظ آماری معنادار و بدین معناس��ت که بین 3 مرحله 

پیش آزم��ون، پس آزم��ون و پیگیری در متغیرهای افس��ردگی، 
اضطراب، پرخاش��گری و شکایات جس��مانی زندانیان مرد در 3 
گ��روه آزمای��ش )پذیرش و تعه��د، درمان ش��ناختی-رفتاری و 
واقعیت درمانی( تفاوت معناداری وجود داش��ته که نشان دهنده 
تأثیر معنادار هر 3 روش درمانی بر متغیرهای وابس��ته پژوهش 
بوده است. براساس مقادیر اندازه اثر، میزان تأثیرگذاری دو روش 
درمان شناختی رفتاری و واقعیت درمانی بر متغیر افسردگی 32 
درصد، اضطراب 17 درصد، پرخاش��گری 13 درصد، و شکایات 
جس��مانی 21 درصد ب��وده و این تأثیرگذاری ب��ه صورت پایدار 
)طب��ق نتایج آزمون پیگی��ری( معنادار اس��ت و 3 درمان تأثیر 
پایداری بر متغیرهای وابس��ته داشته اند. اثر گروه و زمان معنادار 
بوده و بدین معناست که تفاوت معناداری بین میزان تأثیرگذاری 
3 روش درم��ان پذی��رش و تعهد، درمان ش��ناختی– رفتاری و 
واقعیت درمانی بر متغیرهای افس��ردگی، اضطراب، پرخاشگری و 
شکایات جس��مانی بوده اس��ت. نتایج جدول 5 )آزمون تعقیبی 
LSD( تف��اوت بین 3 مرحله اجرای آزمون را درمورد اثربخش��ی 

▼جدول3. شاخص های توصیفی متغیرهای افسردگی، اضطراب، پرخاشگری و شکایات جسمانی به تفکیک گروه های آزمايش و کنترل

سه ماه بعد مداخلهبعد از مداخلهپیش از مداخلهگروه

میانگین )انحراف معیار(میانگین)انحراف معیار(میانگین)انحراف معیار(

افسردگی

)0/44(1/39)0/48 (1/40)0/89(2/04گروه پذیرش و تعهد
)0/53(1/23)0/56( 1/18)0/93(1/77گروه شناختی – رفتاری

)0/76(1/09)0/79(1/07)0/97(1/24گروه واقعیت درمانی
)0/87(1/88)0/87(1/88)0/94 (1/89گروه کنترل 

اضطراب

)0/52(1/12)0/53(1/06)0/85(1/52گروه پذیرش و تعهد
)1/18(1/76)0/46(1/02)0/86(1/41گروه شناختی – رفتاری

)0/52(0/73)0/56(0/66)0/89(0/88گروه واقعیت درمانی
)0/88(1/54)0/88(1/55)0/92(1/51گروه کنترل 

پرخاشگری

)0/46(1/01)0/47(0/92)1/05(1/58گروه پذیرش و تعهد
)0/89(1/56)0/95(1/54)1/18( 1/76گروه شناختی – رفتاری

)0/69(0/89)0/73(0/86)0/92( 0/99گروه واقعیت درمانی
)0/78(1/37)0/79(1/35)0/83(1/32گروه کنترل 

)0/34(1/11)0/37(1/04)0/79(1/65گروه پذیرش و تعهد

شکایات جسمانی

)0/34(1/11)0/37(1/04)0/79(1/65گروه پذیرش و تعهد
)0/39(0/97)0/42(0/89)0/76(1/41گروه شناختی – رفتاری

)0/44(0/72)0/45(0/62)0/77(0/94گروه واقعیت درمانی
)0/82(1/60)0/82(1/60)0/87(1/57گروه کنترل 

عباس زاده  و همکاران
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3 روش درم��ان پذی��رش و تعه��د، درمان ش��ناختی-رفتاری و 
واقعیت درمانی بر افس��ردگی، اضطراب، پرخاش��گری و شکایات 

جسمانی نشان می دهد. 
طبق نتایج حاصله، آزمون تعقیبی LSD مش��خص ش��د که 
روش درمانی ش��ناختی-رفتاری و واقعیت درمانی بر نش��انه های 
اختالل افس��ردگی به طور معناداری اثربخشی بیشتری از درمان 
پذیرش و تعهد داش��ته همچنین درمان ش��ناختی-رفتاری نیز 
به طور معناداری تأثیر بیشتری نسبت به واقعیت درمانی در درمان 
نش��انه های اختالل افس��ردگی داش��ت. روش درمانی شناختی-

رفتاری و واقعیت درمانی بر نش��انه های اضطراب به طور معناداری 
اثربخش��ی بیش��تری از درمان پذیرش و تعهد داش��ته همچنین 
درمان ش��ناختی-رفتاری نی��ز به طور معناداری تأثیر بیش��تری 
نس��بت به واقعیت درمانی در درمان نش��انه های اضطراب داشت. 
روش درمانی ش��ناختی-رفتاری و واقعیت درمانی بر نش��انه های 
پرخاشگری به طور معناداری اثربخشی بیشتری از درمان پذیرش 
و تعهد داش��ته، همچنی��ن درمان ش��ناختی-رفتاری نیز به طور 
معناداری تأثیر بیش��تری نس��بت به واقعیت درمان��ی در درمان 
نشانه های پرخاش��گری داشت. روش درمانی شناختی-رفتاری و 
واقعیت درمانی بر نشانه های ش��کایت جسمانی به طور معناداری 

اثربخش��ی بیش��تری از درمان پذیرش و تعهد داش��ته و درمان 
ش��ناختی-رفتاری نیز به طور معناداری تأثیر بیشتری نسبت به 

واقعیت درمانی در درمان نشانه های شکایت جسمانی داشت.

▼جدول4. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر

اندازه اثرسطح معناداریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبعمتغیرها

افسردگی

9/1324/5788/310/0010/49اثر زمان

4/52226243/730/0010/32اثر زمان× گروه

8/1124/1412/180/0010/41اثر گروه

اضطراب

4/0622/0340/900/0010/30اثر زمان

1/9420/9719/600/0010/17اثر زمان× گروه

9/5724/3614/100/0010/44اثر گروه

پرخاشگری

4/1922/1036/200/0010/28اثر زمان

1/6620/8314/370/0010/13اثر زمان× گروه

11/0125/2617/300/0010/35اثر گروه

شکایات جسمانی

723/5053/440/0010/36اثر زمان

3/2221/6124/550/0010/21اثر زمان× گروه

6/6923/2510/190/0010/37اثر گروه

▼جدول5. نتایج آزمون تعقیبی

اختالف گروه هامتغیرها
میانگین

سطح 
معناداری

افسردگی

0/350/001پذیرش و تعهد - واقعیت درمانی

0/320/001پذیرش و تعهد - شناختی– رفتاری

0/030/002-شناختی– رفتار ی - واقعیت درمانی

اضطراب

0/250/001پذیرش و تعهد - واقعیت درمانی

0/210/001پذیرش و تعهد - شناختی– رفتاری

0/040/001-شناختی– رفتاری - واقعیت درمانی

پرخاشگری

0/290/001پذیرش و تعهد - واقعیت درمانی

0/250/001پذیرش و تعهد - شناختی– رفتاری

0/040/001-شناختی– رفتاری - واقعیت درمانی

شکایات جسمانی

0/340/001پذیرش و تعهد - واقعیت درمانی

0/280/001پذیرش و تعهد - شناختی– رفتاری

0/060/001-شناختی– رفتاری - واقعیت درمانی

اثر بخشی درمان های روان شناختی
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بحث 
پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان گروهی مبتنی 
بر پذیرش و تعهد، درمان ش��ناختی-رفتاری و واقعیت درمانی بر 
افسردگی، اضطراب، پرخاشگری و شکایات جسمانی زندانیان مرد 
زندان مرکزی اصفهان صورت گرفت. یافته ها نشان داد که درمان 
مبتنی ب��ر پذیرش و تعهد، واقعیت درمانی و درمان ش��ناختی- 
رفتاری، تأثیر معناداری بر کاهش نش��انه های افسردگی داشته و 
اثربخشی درمان ش��ناختی-رفتاری به طور معناداری بیش از دو 
درمان دیگر بود. تحقیقات نش��ان داده که سودمندی این روش 
درمانی حداقل به اندازة دارودرمانی اس��ت ]44[. مطالعات نشان 
داده که CBT مؤثرترین روان درمانی در کاهش عالئم افسردگی 
اس��ت که به عنوان اولین درمان برای بیماران مبتال به اختالالت 
روانشناختی توصیه شده است ]23،26،45[ که می توان گفت که 

همسو با نتایج پژوهش های گذشته است. 
در واقع اولین اختاللی که رویکرد درمان ش��ناختی-رفتاری 
به آن می پ��ردازد، اختالالت خلقی خصوصاً اختالل افس��ردگی 
اس��ت. حتی ش��واهد اخیر حکایت دارند که درمان ش��ناختی-

رفتاری و درمان داروها در درمان افسردگی شدید به طور برابری 
مؤث��ر هس��تند ]46[. با توجه به اینکه اکثری��ت زندانیان از نظر 
فرهنگی و اقتصادی در سطح پایینی قرار دارند، از میزان باالیی از 
تحریف های شناختی و ضعف در استدالل و تحلیل برخوردارند. 
می توان گفت این رویکرد درمانی با اصالح شناخت های معیوب و 
همزمان با تکنیک های رفتاری موجب کاهش عالئم و نشانه های 
افسردگی می ش��ود. درمان شناختی-رفتاری به فرآیند بازسازی 
شناختی آزمودنی ها کمک کرد که در آن الگوهای تفکر ناکارآمد 
به طور مداوم اصالح شدند که منجر به افزایش اعتماد به نفس و 
خودکارآمدی در آزمودنی ها ش��د و در نتیجه از میزان افسردگی 
آنها کاس��ته ش��د. مداخالت رفت��اری، از جمله اس��تراتژی های 
خودنظارتی و تکنیک های آرامش بخش��ی مانند آرام س��ازی نیز 
نقش به سزایی در کاهش مؤثر افسردگی آزمودنی ها داشته است 
]37[. هرچند درمان شناختی-رفتاری در این پژوهش اثربخشی 
بیشتری در کاهش عالئم افسردگی داشته، اما دو رویکرد درمانی، 
مبتن��ی بر پذیرش و تعهد و واقعیت درمانی هم در کاهش عالئم 
افسردگی اثربخش بوده و درصورت اجرای این دو روش درمانی 

می توان به کاهش عالئم افسردگی در زندانیان امیدوار بود.
یافته ها نش��ان داد ک��ه هر 3 روش درمان��ی تأثیر معنادار و 
پایداری بر کاهش نشانه های اختالل اضطراب زندانیان داشته اند. 
نتایج حاکی از این بود که درمان ش��ناختی-رفتاری اثربخش��ی 
بیشتری نس��بت به دو روش درمانی دیگر در کاهش نشانه های 
اضطراب دارد. این یافته همسو یا نتایج پژوهش های گذشته است 
که تایید کردند درمان شناختی-رفتاری بر اختالل اضطرابی مؤثر 
است ]22،23،27،28[. ویژگی توصیف کننده اختالالت اضطرابی 
تجربه مزمن و ش��دید احساس اضطراب اس��ت؛ احساس ترس 
درمورد اینکه ممکن است در آینده چه اتفاقی برای فرد روی دهد. 
اختالالت اضطرابی به استثنای اختالالت مصرف مواد، شایع ترین 
اختالالت روانی هستند. افراد مبتال به اختالالت اضطرابی، غیر از 
داشتن احساسات ناخوشایند در ارتباط با اضطراب، برای اجتناب 
از موقعیت هایی که این پاسخ هیجانی را تحریک می کند، دردسر 
زیادی متحمل می شوند ]47[. افرادی که به علت ارتکاب جرم یا 
در انتظار صدور رأی هس��تند و یا محکوم شده  اند، یعنی خطری 
قریب الوق��وع آنها را تهدید می کن��د، خطری که به علت محدود 
شدن آزادی و از دست دادن ابتکار عمل و ابهام در میزان و نوع 
این خطر، بیش از آنچه در موقعیت و وضعیت های عادی اس��ت 
بیشتر احساس می شود. اینها از جمله عواملی هستند که موجب 
می ش��وند اضطراب جمعیت زندانیان بیش از افراد عادی باش��د. 
تحقیقات نشان می دهد درمان های شناختی-رفتاری، مؤثرترین 
درمان ها در درمان اختالالت اضطرابی هستند. درمان شناختی-

رفتاری همزمان می تواند ضمن کنترل ش��ناخت های معیوب و 
ناکارآمد و آموزش های تن آرامی و کنترل هیجان بر زندانیان، آنها 
را در کنترل و مدیریت هیجانات منفی نیز توانمند  سازد. به نظر 
می رسد باوجود دو روش درمانی، واقعیت درمانی و درمان مبتنی 
بر پذیرش تعهد، درمان ش��ناختی-رفتاری به  صورت مس��تقیم 
و اختصاص��ی بیماری های روانی و عالئ��م آنان را به عنوان هدف 

درمانی قرار می دهد.
3 روش درمان شناختی-رفتاری، واقعیت درمانی و درمان مبتنی 
بر پذیرش و تعهد، تأثیر معناداری بر کاهش نش��انه های پرخاشگری 
زندانیان داشته اند. این یافته همسو یا نتایج پژوهش های گذشته است 
که تایید کرده درمان ش��ناختی-رفتاری بر پرخاش��گری مؤثر است 
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]20.48.49[. هرچند روانشناسان اجتماعی پرخاشگری را به  صورت 
آسیب رس��انی عمدی معنا می کنند، ام��ا می دانند تعیین عملی که 
باعث آسیب وارد شدن به دیگری شده از روی قصد بوده یا نه، کاری 
بس دشوار است. رفتارهای پرخاشگرانه با این تعریف از پرخاشگری 
در بین جمعیت زندانیان بیش از جمعیت عادی اس��ت که عالوه بر 
آن م��وارد مهم و قابل تامل دیگری، وارد آوردن آس��یب های عمدی 
زندانیان به خود یا همان خودزنی است که آمار آن در بین جمعیت 
زندانیان باز هم به مراتب بس��یار بیش��تر از آنچه در جمعیت عادی 
رخ می دهد، است. روانشناس��ان اجتماعی عوامل زیستی، یادگیری، 
ناکام��ی، درد و ناراحت��ی، ازدحام و بیماری های روان��ی را علل بروز 
پرخاشگری می دانند که در بین این عوامل، عوامل زیستی، تکاملی، 
باال بودن سطح برخی هورمون ها )مثل تستوسترون در افراد بزهکار( 
و تنازع بقا رقابت برای به دس��ت آوردن بیش��ترین و بهترین امکانات 
باتوجه به محدودیت های موجود در محیط زندان، ازدحام و احساس 
فقدان کنت��رل، عوامل مهم تری به نظر می رس��ند. هرچند پژوهش 
حاضر به بررس��ی تأثیر روش ه��ای درمانی بر کاهش پرخاش��گری 
به  عنوان عالمتی که خبر از بیماری های روانی می دهد پرداخته است، 
اما تفکیک پرخاش��گری به  عنوان عامل ایجادکنندة بیماری روانی از 

نشانه ای که خبر از بیماری روانی می دهد دشوار است. 
درمان شناختی-رفتاری با اصالح شناخت های معیوب و ترمیم 
و تقویت قدرت تجزیه و تحلیل افراد و همزمان آموزش ها و تمرینات 
کنت��رل هیجانات منفی و عقالنی س��ازی و مس��ئله مداری و نهایتاً 
کاه��ش پرخاش��گری و همچنین درمان برخ��ی بیماری های روانی 
احتمالی دیگر می ش��ود. در واقعیت درمانی، درمانگر به مثابه فردی 
دلس��وز، صمیمی و همچنین به  عنوان فردی که افراد را در شناخت 
ارزش  ها و هدایت آنان برای رس��یدن به اهداف یاری می کند، عمل 
می کند. زندانیان به  عنوان افرادی که در جریان مس��ائل و مشکالت 
زندگی دچار سردرگمی و آشفتگی شده اند، پس از اقدامات درمانی 
که توسط درمانگر صورت می گیرد، قادر به انجام کنترل بیشتری بر 
رفتارهای خود، کنترل هیجانات و قبول مسئولیت رفتارها می شوند 
و از این طریق رفتارهای پرخاشگرانه در آنان کاهش می یابد. درمان 
مبتنی ب��ر پذیرش و تعهد، هم از طریق کمک به پذیرش ش��رایط 
موجود و کنترل هیجانات و ایجاد فراش��ناخت، از طریق ایجاد تعهد 
به تغییر رفت��ار، موجب درمان بیماری های روان��ی و نهایتاً کاهش 

رفتارهای پرخاشگرانه می شود.
یافت��ه نهایی پژوهش حاض��ر این بود که درمان ش��ناختی-

رفت��اری، واقعیت درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، تأثیر 
معناداری بر کاهش نش��انه های شکایت جسمانی زندانیان داشته  
است. این یافته همسو یا نتایج پژوهش های گذشته است که تایید 
کردند که درمان شناختی-رفتاری بر شکایت جسمانی مؤثر است 
]25،29،50[. س��ردردهای میگرنی، بیماری پوس��تی، اختالالت 
گوارش��ی و اختالالت قلبی عروقی از جمل��ه اختالالت روان تنی 
ش��ایع در بین جمعیت زندانیان هس��تند. فش��ار روانی حاصل از 
قرار گرفتن در زندان، فش��ار روانی ناشی از مشکالت خانوادگی و 
محدودیت و بس��ته بودن دست زندانیان برای حل مشکالت خود 
و ق��رار گرفتن در وضعیت نامعل��وم و مبهم، ازدحام و قرار گرفتن 
در کنار افراد قانون ش��کن موجب تجربه باالترین حد فشار روانی 
توسط زندانیان می شود که این وضعیت موجب پدید آمدن انواع و 
اشکال مختلف بیماری های روان تنی در بین زندانیان می شود. در 
این بین درمان شناختی-رفتاری از طریق ارتقای سطح شناختی 
زندانیان و ایج��اد توانایی ها و تکنیک های رفتاری و نهایتاً کاهش 
س��طح فشار روانی موجبات بهبودی و کاهش عالئم بدنی بیماری 

روانی را فراهم می آورد.
درم��ان مبتنی بر پذیرش و تعه��د با تکیه و تأکید بر پذیرش 
مش��کل )ش��رایط فعلی از قبیل زندانی ش��دن-به خط��ر افتادن 
موقعیت ه��ای ش��غلی اجتماع��ی، خانوادگی فرد و عل��ت زندانی 
ش��دن فرد( و تاکید بر زمان حال فرد را با ش��رایط فعلی سازگار 
می کن��د و راه را برای گام های بعدی و نهایتاً ایجاد انعطاف پذیری 
روان ش��ناختی که همان هدف نهایی در این درمان اس��ت، هموار 
می سازد و بدین ترتیب درمان صورت می پذیرد. درواقع درمانگران 
از شیوه های اس��تاندارد پاسخ دهی به آزار، آس��یب دیدگی و درد 
استفاده می کنند. آنها درصورت تناسب نشانه های جسمی، به ویژه 
ارتباط آنها را با س��المت روانی م��ورد بحث قرار می دهند. آگاهی 
درمانگ��ر از نش��انه های درد واقعی و یا خیال��ی در تصمیم گیری 
درمورد میزان فوریت ارجاع به متخصصان پزشکی یاری می دهد. 
برخی از این قبیل نش��انه ها، با احساس��ات پریشانی و افسردگی 
همراه بوده و مانع از کارکردهای اجتماعی و یا ش��غلی هستند که 

این ها بیشتر در قلمرو روان درمانی قرار می گیرند ]51[.
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225
| دوره 28، شماره 4، زمستان 1401 | مـجـلـــهپــزشکی قانـونـی ایـران

نتیجه گیری
نتای��ج به دس��ت آم��ده حاک��ی از تأثی��ر 3 روش درمان��ی 
واقعیت درمان��ی، درم��ان ش��ناختی- رفتاری و درم��ان مبتنی 
ب��ر پذیرش و تعهد بر کاهش نش��انه های افس��ردگی، اضطراب، 
پرخاش��گری و ش��کایات جس��مانی آزمودنی های گروه آزمایش 
در مقایس��ه با گروه کنترل بود. ای��ن پژوهش با محدودیت هایی 
روب��ه رو بود. از جمله تعدادی از ش��رکت  کنندگان )زندانیان( در 
پژوهش به علت برخورداری از تسهیالت قضایی )آزادی مشروط، 
مرخصی و...( از گروه مورد پژوهش خارج شدند و باتوجه به قابل 
پیش بین��ی بودن این موضوع، پژوهش��گر اقدام به انتخاب تعداد 
بیشتری از زندانیان برای شرکت در پژوهش کرد. برخی زندانیان 
)درصد قابل توجهی از آنها( به علت بیس��وادی و یا سطح بسیار 
پایین س��طح تحصیالت قادر به شرکت در این پژوهش نبودند. 
این پژوهش در ش��هر اصفهان در بین زندانیان مرد ساکن زندان 
مرکزی اصفهان انجام ش��د. بنابراین باید از تعمیم نتایج به دست 
آمده به سایر شهرستان ها، استان ها و زندان های دیگر خودداری 
ک��رد. در زمان اجرای پژوهش برخی اتفاقات پیش بینی نش��ده 
برای شرکت  کنندگان )زندانیان( بر فرآیند درمان اثرگذار بود که 
این اتفاقات می تواند به  عنوان متغیر مداخله گر بر نتایج پژوهش 
اثر بگذارد، از جمله تغییرات ایجاد شده در پرونده قضایی زندانی، 
حوادث و درگیری، آزادی ها و اعدام. بنابراین پیش��نهاد می شود 
این پژوهش در سایر زندان های کشور هم اجرا شود و نتایج آنها 
با یکدیگر مقایس��ه شود. پیشنهاد می شود این پژوهش در مورد 
زندانیان زن نیز اجرا ش��ود. باتوجه به تفاوت معنادار و اثرگذاری 
بیشتر درمان های شناختی-رفتاری و واقعیت درمانی اجرای این 
دو روش درمانی به منظور کاهش نش��انه های اختالالت روانی در 
بی��ن زندانیان در اولویت قرار گی��رد و روش های درمانی مذکور 

به  صورت دوره ای و برای تمامی زندانیان اجرا شود.

تش�کر و قدردانی: نویس��ندگان این مقاله از کلیه زندانیان محترم، کادر مشاوره 
و روان درمانی، مدیران محترم زندان مرکزی اصفهان و اداره کل زندان های اس��تان 

اصفهان تشکر می کنند.
تأییدیه اخالقی: مطالعه حاضر دارای کد اخالق IR.IAU.SHK.REC.1400.037 از 

کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد است. 
تع�ارض منافع: نویس��ندگان مقاله هیچ گون��ه تعارض منافع��ی را در رابطه با این 

پژوهش اعالم نمی کنند.

سهم نویسندگان: مجتبی عباس زاده: تهیه طرح پژوهش، جمع بندی و تهیه مقاله 
)40 درصد(، احمد غضنفری: آنالیز داده ها و مشاوره و راهنمایی )30 درصد(، مریم 
چرامی: مشاوره در نگارش مقاله و تحلیل داده ها )20 درصد( و رضا احمدی: مشاوره 

در نگارش مقاله و تحلیل داده ها )10 درصد(.
منابع مالی: این پژوهش در قالب رساله دکتری و بدون حمایت مالی صورت گرفته 

است.
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