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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشي گروه درماني شناختي به سبک مایكل فري بر كاهش افسردگي
زندانیان زن انجام شد .این پژوهش از نوع نیمهآزمایشي بود كه در آن از طرح پیشآزمون -پسآزمون با
گروه كنترل استفاده شد .جامعه پژوهش شامل  5011زن زنداني كه در ندامتگاه مركزي استان تهران در سال
 5315-10زنداني بودند .بدین منظور 14 ،نفر از این زناني كه بر اساس آزمون افسردگي بک (در
پیشآزمون) ،افسرده متوسط و شدید تشخیص داده شده بودند ،انتخاب شدند و به طور تصادفي در
دوگروه  7نفرهي آزمایشي و كنترل گمارده شدند ،سپس شناخت درماني گروهي به سبک مایكل فري
در  50جلسهي  11تا  501دقیقهاي براي گروه آزمایش اجرا شد و پس از پایان مداخلهي درماني ،دوباره
آزمون افسردگي بک بر روي هر دو گروه اجرا شد .نتایج تحلیل كواریانس تکمتغیره ،نشان داد كه بین
میانگین نمرهي افسردگي پس آزمون دو گروه ،تفاوت معنادار وجود دارد .محققان دریافتند زندانیان زن
گروه آزمایش كه در جلسات گروه درماني شناختي به سبک مایكل فري شركت كرده بودند نسبت به
زندانیان زن گروه كنترل كه هیچ گونه مداخلهاي دریافت نكرده بودند میزان افسردگي كمتري داشتند.
ميتوان نتیجه گرفت كه شناخت درماني گروهي به روش مایكل فري منجر به كاهش افسردگي زندانیان
زن ميشود .این پژوهش تلویحات كاربردي عملي چندي را به دنبال دارد از جمله ضرورت راهاندازي
كلینیکهاي رواندرماني و ارائه خدمات روان شناختي فردي و بویژه گروهي در زندانها را به متخصصان و
عالقه مندان به این حوزه مطرح مينماید.
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مقدمه
فضاي زندگي نقش مهمي در سالمت جسماني و روان شناختي انسان دارد و بروز هرگونه
محدودیت در جنبههاي مختلف این فضا ميتواند باعث افزایش آسیبپذیري شود در این
راستا بررسي مؤلفه هاي مختلف روانشناختي و رفتاري زندانیان یكي از موضوعات اساسي
مورد بررسي رواشناسان و كارشناسان علوم اجتماعي است (نظري و همكاران.)5310 ،
تعدادي زیادي از زندانیان داراي اختالالت رواني (مثل اختالل افسردگي ،اختالل
سایكوتیک و اختالل شخصیت ضداجتماعي) هستند؛ تخمینهایي از شیوع بیماريهاي
رواني در جمعیت زندانیان گوناگون است اما موافقت كلي وجود داردكه نرخ بیماري رواني
در زندان نسبت به جمعیت عمومي بیشتر است (فاضل و دانش .)0110 ،5از آنجا كه زندان
یک ظرفیت قابل توجهي در اشكال كوچكتر از بیماران رواني را حمل ميكند ،وضعیتهایي
همچون افسردگي ،اضطراب و شرایط عاطفي استرسزا در اكثر زندانیان گزارش شده است،
از سوي دیگر فشار زنداني شدن باید بر روي سالمت روان زندانیان بررسي شود (فراسر،
گادر ،هاي تون .)0111 ،0حدود  1میلیون از مردم در سرتاسر جهان زنداني هستند و تعدادي
از آنها با اختالالت رواني (مثل افسردگي ،اختالل سایكوتیک و اختالل شخصیت
ضداجتماعي) شناخته شدهاند (فاضل و دانش.)0110 ،
افسردگي رایجترین اختالل رواني است و اخیراً بشدت رو به افزایش نهاده است،
افسردگي سرماخوردگي بیماري رواني است (روزنهان ،0111 ،3ترجمه سیدمحمدي،
 .)5330پیشبیني شده كه افسردگي علت عمدهي ناتواني در كشورها در سال  0131خواهد
بود (ویلز 4و همكاران.)0150 ،
طبق متن بازبیني شده چاپ چهارم راهنماي تشخیصي و آماري اختالالت رواني ،1اختالل
افسردگي اساسي (كه افسردگي یک قطبي نیز نامیده ميشود) بدون سابقهاي از دورههاي
1. Fazel, s, & Danesh, J
2. Fraser, A., Gatherer, A., & Hayton, P
3. Rosenhan, D
4. Wiles, N
5. DSM- IV-TR
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مانیا ،مختلط ،هیپومانیا رخ مي دهد .دوره افسردگي اساسي باید الاقل دو هفته طول بكشد.
بیماري كه دچار دوره افسردگي اساسي تشخیص داده ميشود ،باید الاقل چهار عالمت از
فهرستي شامل تغییرات اشتها و وزن ،تغییرات خواب و فعالیت ،فقدان انرژي ،احساس گناه،
مشكل در تفكر و تصمیم گیري ،و افكار عودكننده مرگ یا خودكشي را هم داشته باشد،
بیش از  31درصد از افراد از افسردگي خفیف تا شدید رنج ميبرند و از طرف دیگر
افسردگي اختاللي است كه حداكثر رابطه را با خودكشي دارد ،میزان شیوع افسردگي براي
همه عمر در مردان حدود  51درصد و در زنها حدود  01درصد است (كاپالن و سادوک،5
 ،0117ترجمه رضاعي.)5311 ،
در واقع اختالل افسردگي اساسي معمولترین بیماري شدید در مكان هاي زندان است
(جانسون ،زالتنیک .) 0150 ،0هر چند كه زندانیان همه نوع از اختالل رواني را دارند اما
افسردگي به طور مخصوص شیوع بیشتري نسبت به سایر اختالالت محور یک دارد .بررسي
(یک تحقق زمینهیابي) از كاركرد روانشناسان بالیني در زندان كشف كرد كه افسردگي
بالیني در  %31زندانیان پر تكرارترین مسئله است كه در زندان با آن روبرو ميشدند (بوسبي،
كلمنس 0111 ،3به نقل از زنگر .)0111 ،4تحقیق زمینهیابي دیگر ،از زندانیان كشف كرد كه
 %15/0زندانیان یک بیماري رواني دارند و بویژه  %03از آنها مبتال به اختالل افسردگي

هستند (جمیز و گالز ،0115 ،1به نقل از زنگر .)0111 ،نسبت باالیي از اختالل افسردگي
در بین زنان زنداني وجود داردكه این جمعیت را در مقابل پیامدهاي منفي افسردگي
بسیارآسیب كرده است (جانسون و زالنیک .)0150 ،همچنین شیوعي از بیماريهاي
رواني را در جمعیت زندانیان بوسیله مطالعات تجدید نظر شده سیستماتیک در كشورهاي
غربي از سال  5155تا  ،0115برآورد كردند كه  %51مردان و  %50زنان زنداني یک اختالل
افسردگي در هر زماني دارند (زنگر .)0111 ،بعضي از مطالعات نیز برآورد كردند كه %51
1. Kaplan, H & Sadok, B
2. Johnson, J., & Zlotnick, C
3. Boothby & Clemence
4. Zenger, N,.
5. James & Glaze
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از زندانیان حداقل بعضي معیارها را براي افسردگي در هر زماني پیدا ميكنند (چالیز ،وانكلیو،
جملیكا ،تروپین ،5111 ،جیمز و گالز ،0111 ،به نقل از زنگر .)0111 ،البته نتایج تحقیقات
بینالمللي در اروپا روي سالمت رواني زندانیان نتایج مشابه را نشان داد تقریباً  4درصد از
مردان و زنان بیماري رواني دارند و  51درصد مردان و  50درصد زنان زنداني افسردگي
اساسي دارند و نزدیک به  31درصد از همه زندانیان نشانگان افسردگي و  %74نشانگان
سیستماتیک استرس مرتبط را دارند (فراسر و همكاران .)0111 ،هر چند كه برقراري ارتباط
بین افسردگي با جرم نیز مشكالت متعددي را مطرح ميكند .در این زمینه ،ميتوان به طیفي
از احتماالت اشاره كرد :ارتكاب جرم ميتواند ناشي از افسردگي فرد مجرم باشد ،ممكن
است مجرم پس از ارتكاب جرم به علت احساس گناه یا دستگیري و زنداني شدن ،دچار
افسردگي شود و یا آنكه احتمال دارد كه مجرم به هنگام ارتكاب جرم افسرده باشد اما
افسردگي ،عامل برانگیزنده جرم نباشد (دادستان.)5337 ،
از سوي دیگر افسردگي اساسي و دیگر بیماريهاي رواني در واقع ریسكي براي فسخ
آزادي مشروط زندانیان در آینده است ،افسردگي اساسي خطر بازگشت به زندان را افزایش
ميدهد .همچنین یک مطالعه بزرگ از زندانیان پي برد كه افسردگي اساسي به طور معناداري
خطر حبس شدن مضاعف را افزایش ميدهد ،افسردگي همچنین ،یک پیشبیني نیرومند
براي زنان نسبت به مردان در بازگشت به زندان است (جانسون و زالتنیک.)0150 ،
همچنین نكته حائز اهمیت این است زندانیان زن نسبت به مردان یک تجربه آسیبزا را
در دوران كودكي تجربه كرده اند ،آزار فیزیكي ،رواني و جنسي زود هنگام ،نیمي از این
زنان تجربه خشونت خانوادگي را و یک سوم تجاوز جنسي و یكي از ده نفر آنها تالش به
خودكشي قبل از زنداني شدن را داشتهاند (فراسر و همكاران .)0111 ،زنان زنداني در واقع
نرخ باالیي از درگیريهاي خانوادگي ،مسائل پزشكي ،بيخانماني ،بیكاري ،تهیدستي ،فقدان
تحصیالت ،لكه ننگ ،قرباني جنسي و جسمي شدن و چندین اختالل محور  Iرا تجربه كردند.
افسردگي اساسي همچنین توانایي این زنان را براي موفقیت و چالش با زندگي ،را تحت تأثیر
قرار ميدهد (جانسون ،زالتنیک .)0150 ،به دلیل شیوع باال و مشكالتي كه ابتال به این اختالل
براي بیماران ایجاد ميكند ،درمان آن ضروري است .درمان شناختي رفتاري یک درمان
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كوتاه مدت است كه اغلب در درمان افسردگي مؤثر است (ویلیام 5و همكاران.)0153 ،
شناخت درماني بر پایه این دیدگاه بنا شده است كه حالتهاي تنشزا مثل افسردگي،
اضطراب و خشم اغلب بوسیله تفكر سویمندانه و افراطي ،تداوم ميیابند یا شدت پیدا
ميكنند .نقش درمانگر ،كمک به بیمار براي شناسایي تفكر فرد و اصالح آن از طریق به
كارگیري معیارهاي منطقي و تجربي است .شناخت درماني درواقع مدلهاي استداللي براي
جمعآوري و مقولهبندي اطالعات درباره جهان واقعي است (لي هي ،0113ترجمه حمیدپور
و اندوز .)5333 ،بک و فرلین 0شناخت درماني در افسردگي را بعنوان نیروهاي مجدد
باورهاي منطقي تلقي ميكنند كه هدف آن ،انرژيدهي دوباره به سیستم واقعیت سنجي فرد
است (مایكل فري ،5111 ،3ترجمه محمدي و فرنام .)5315 ،در ادامه بحث الزم است به
تحقیقات خارجي و داخلي در ارتباط با پژوهش حاضر اشاره شود:
تحقیق مگلین ،هان و هاگن ،)0150( 4اثربخشي مداخله شناختي بر كاهش تحریفات
شناختي بر روي نوجوانان بزهكار دختر و پسر را بررسي كرد .نتایج این تحقیق نشان داد كه
درما ن شناختي بر كاهش تحریفات شناختي (كه با استفاده از پرسشنامه "چگونه من فكر
ميكنم ( )HIT1سنجیده شد") این دو گروه مؤثر بوده است و تفاوت معناداري بر حسب سن
و جنس مشاهده نشد ،این برنامه برحسب تحریفات شناختي بزهكاران تنظیم شده بود و
همچنین كاهش بزهكاري و رفتار مجرمانه را نیز در پي داشت (مگلین.)0150 ،5
در یک مطالعه تصادفي  51مرد زنداني در یک زندان امنیتي براي  54جلسه  11دقیقهاي
تحت گروه درماني شناختي قرار گرفتند و براي گروه دیگر  4جلسه درمان فردي اجرا شد
در هر دو حالت نشانگان افسردگي بدون هیچ گونه تغییر در شرایط زندان ،كاهش یافت
(جانسون ،زالتنیک.)0150 ،

1. William, CH,. & et.al.
2. Beck & Ferleen
3. Michael Frey,
4. Mcglynn, A. , Hahn, liP., & Hagan, M.
5. Questionnaire How I Think.
6. Mcglynn, A. H
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در یک مطالعه فراتحلیل كه به بررسي نقش درمان شناختي – رفتاري بر كاهش افسردگي
در كودكان و بزرگساالن پرداخت همه مطالعات گزارش دادند كه درمان شناختي رفتاري
كاهش نشانگان بالیني افسردگي و بهبود متغیرهایي مثل رفتار ،اعتماد به نفس و شناخت را
درپي داشت (ریچاردسون ،استالرد ،ولمن .)0151 ،5هویت )0115( 0و بالد 3و همكاران
( )0113نیز شناخت درماني را در درمان اختالالت رواني و رفتاري زندانیان بكار بردند .آنها
اثر بخشي شناخت درماني را در افسردگي و اضطراب زندانیان در مقایسه با سایر روشها،
معنادار ارزیابي كردند (به نقل از كهریزي ،آقا یوسفي ،میرهاشمي .)5311 ،فرنشیپ 4و
همكاران ( ،)0113كارایي برنامههاي شناختي– رفتاري را در كاهش نشانگان روان شناختي
میزان ارتكاب جرم مجدد در دو گروه از مددجویان مرد زنداني انگلستان كه داراي دو سال
و بیشتر محكومیت بودند ،مقایسه كردند .نتایج نشان داد كه گروه آزمایشي و گروه كنترل
از نظر وضعیت روان شناختي و از نظر میزان محكومیت مجدد و نرخ جرم تفاوت معناداري
داشتند ،این نتیجه در واقع نشان داد كه كه تحقیقاتي فراتحلیلي كه در آمریكا در این زمینه
انجام شده ميتواند اثر مشابهي روي زندانیان انگلستان نیز داشته باشد .از سوي دیگر لپسي،
چپمن و لندنبرگر ،)0115( 1یک برنامه نظامند با استفاده از روش فراتحلیل كه شامل 54
مطالعه بود و این مطالعات بهترین شواهد در مورد تأثیر درمان شناختي– رفتاري در كاهش
عود و بازگشت مجدد به زندان در مجرمین جنایي است را ارائه دادند (لپسي ،چپمن و
لندنبرگر،)0115 ،
در ایران تحقیقات انجام شده عبارت اند از:
تحقیقي با عنوان تأثیر شناختي – رفتاري گروهي بر كاهش نگرش هاي ناكارآمد ،ناامیدي
و افكار خودكشي در زندانیان جوان كه توسط خاكپور و مهرآفرید ( )5315انجام شد ،هدف
این پژوهش بررسي اثربخشي مداخله شناختي -رفتاري گروهي بر كاهش نگرش كارآمد،
1. Richardson, T., Stallard, P., & Velleman, S
2. Hewitt
Ballad .3
4. Friendship, C., & et.al
5. Lipsey, M. W., Chapman, G. L., & Landenberger, N. A
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ناامیدي و افكار خودكشي در زندانیان جوان مرد انجام شد در این پژوهش برروي زندانیان
مرد  53تا  31ساله زندان قوچان (011نفر) مداخله گروهي طي  50جلسه اجرا شد .یافتههاي
این پژوهش نشان داد مداخله شناختي – رفتاري گروهي بر كاهش نگرش ناكارآمد ،ناامیدي
و افكار خودكشي تأثیر دارد.
تحقیق دیگر با عنوان اثربخشي شناخت درماني به سبک مایكل فري در كاهش افسردگي
مردان زنداني شهرستان قم كه توسط كهریزي ،آقایوسفي و میرهاشمي ( )5311انجام شد،
بدین منظور  55نفر از زندانیان مرد مستقر در بند رواندرماني زندان مركزي قم كه براساس
آزمون افسردگي بک ،افسرده متوسط و شدید تشخیص داده شده بودند ،به طور تصادفي در
دو گروه  3نفره آزمایشي و كنترل گمارده شدند ،سپس شناخت درماني گروهي به روش
مایكل فري در  50جلسه  11دقیقهاي براي گروه آزمایش اجرا شد و پس از پایان مداخلهي
درماني دوباره آزمون افسردگي بک از هر دو گروه اخذ شد .نتایج نشان داد شناخت درماني
گروهي به رو ش مایكل فري منجر به كاهش افسردگي زندانیان ميشود .تحقیقي با اثربخشي
مداخالت شناختي – رفتاري بر سالمت روان شناختي زندانیان كه توسط خدایاري و
همكاران ( )5337بر روي زندانیان مرد انجام شد ،در این تحقیق تعداد  43نفر از زندانیان مرد
بطور تصادفي نظام دار از بین زندانیان مرد انتخاب و سپس بطور تصادفي در سه گروه با
حجم مساوي قرار گرفتند 55 .نفر از این افراد در جلسات روان درمانگري «شناختي –
رفتاري» فردي و گروهي (همزمان) و  55نفر فقط در جلسات روان درمانگري «شناختي–
رفتاري» فردي شركت داده شدند 55 .نفر دیگر در فهرست انتظار قرار گرفتند (گروه كنترل).
در این تحقیق نشان داده شد اگر چه هم درمان فردي و هم همزمان در كاهش نشانگان
روانشناختي زندانیان تأ ثیر داشت اما میزان اثر بخشي درمان همزمان بیش تر از درمان فردي
بود.
آنچه از اهمیت خاصي برخوردار است این است كه وجود اختالل افسردگي یک
پیشبیني كننده مهم در بازگشت به زندان و ارتكاب جرم مجدد بخصوص در زنان است.
یعني زناني كه مبتال به اختالل افسردگي اساسي هستند امكان بیشتري وجود دارد كه بعد از
آزادي مجدداً به جرم روي آوردند و این موضوع در مطالعات جانسون و زالنتیک ()0150
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به خوبي بیان شده است .فقدان مطالعات و پژوهشهاي درماني درباره افسردگي اساسي در
بین جمعیت زنداني ،تحقیقات بیشتر در این مكانهاي را ضروري ميداند (جانسون،
زالتنیک .)0150 ،از سوي دیگر ،زنان زنداني در بسیاري از تحقیقات جرمشناسي مورد
غفلت واقع شدهاند و این امر ،باعث فقدان شناخت كافي از زنان زنداني شده است .اگرچه
تفاوت بسیار زیادي بین مردان و زنان مجرم وجود دارد برنامهها و خدماتي كه براي مردان
زنداني طراحي شدهاند براي زنان زنداني با اندكي تغییر به كار ميرود (استور ،بایرن ،هاولز،
دي.)0110 ،5
حال با توجه به مطالب فوق و آمارهاي موجود در مقایسه با جمعیت عمومي به منظور
كاهش خطرات احتمالي افسردگي در بین زندانیان اجراي برنامههاي درماني بر كاهش
افسردگي ضروري به نظر ميرسد و از آنجا كه زنان زنداني داراي مشكالت و آسیب هاي
متعددي هستند و اینگونه مطالعات و پژوهشها بر روي جامعه زنان زنداني انجام نشده است
پژوهشگران در پي این هستند تا به این سؤال پاسخ علمي دهند كه آیا شناخت درماني
گروهي به سبک مایكل فري بر كاهش افسردگي زنان زنداني تأثیر دارد؟

روش
هدف از اجراي این پژوهش تعیین اثربخشي آموزش شناخت درماني گروهي به روش مایكل
فري بر كاهش افسردگي زنان زندان بود؛ تحقیق حاضر از نوع نیمهآزمایشي با دو گروه
آزمایش و كنترل كه با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه كنترل اجرا شد.
جامعه  ،روش نمونهگیری و تعداد نمونه

جامعه آماري مورد پژوهش در تحقیق حاضر كل زنان زنداني كه در ندامتگاه مركزي استان
تهران در سال  5315-10زنداني بودند كه شامل  5011نفر زنداني زن بود.
در این تحقیق روش نمونهگیري در دو مرحله انجام شد كه ابتدا نمونهگیري به گونهاي
هدفمند بود كه زنان زنداني افسرده از بین جامعه  5011نفري غربالگري شدند و در مرحله
دوم از بین این زنان ،نمونه مورد نظر به گونهاي تصادفي ساده انتخاب شدند .بدین گونه كه
1. Suter, J. M., Byrne, M. K., Byrne, S., Howells, K., & Day, A.
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ابتدا جامعه مورد نظر با با استفاده از پرسشنامه افسردگي بک غربالگیري شدند (به  511نفر
از این زنان پرسشنامه افسردگي بک داده شد) كه از بین آنها  71نفر مبتال به اختالل
افسردگي بودند (نمره كه از پرسشنامه افسردگي بک بدست آمده بود باالتر از  05بود).
سپس از بین آنها  04نفر بصورت تصادفي ساده در اجرا تحقیق گنجانده شدند (با توجه به
شرایط خاص زندان و آزادي زندانیان ،گروه نمونه ریزش داشته و به همین دلیل گروه نمونه
از  04نفر به  54نفر افت كرده است) از بین این  54نفر 7 ،نفر در گروه آزمایش و  7نفر در
گروه گواه قرار گرفتند.

مالک ورود و خروج افراد پژوهش
مالکهای ورود به تحقیق
 -5واجد مالکهاي تشخیصي اختالل افسردگي بر اساس  DSM-IV- TRبا استفاده از پرسشنامه
افسردگي بک ( )BDI-IIباشد.
 -0داشتن حداقل تحصیالت راهنمایي
 -3داشتن حداقل  4ماه حبس
مالکهای خروج از تحقیق
 -5مرخصي مشروط به آزادي
-0

عدم سواد خواندن و نوشتن

 -3عدم تمایل به ادامه شركت در تحقیق ( حداكثر غیبت  3جلسه لحاظ شد).
ابزار پژوهش

پرسشنامه افسردگي بک ویرایش دوم( 5بک ،استیر و بروان )5115 ،شكل بازنگري شده
پرسشنامه بک است كه جهت سنجش عالئم و شدت افسردگي تدوین شده بود .این
پرسشنامه براي نخستین بار در سال  5155توسط بک معرفي شد و بعدها در سال  5175مورد
تجدید نظر قرار گرفت و در سال  5173انتشار یافت .شهرت این ابزار را از آنجا ميتوان
دریافت كه بیش از  31سالي كه از زمان معرفي آن ميگذرد هزاران تحقیق درباره آن انجام
1. Beck Depression Interventory-II
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شده است و یا در تحقیقات از آن استفاده شده است (مارنات ،0113 ،ترجمه پاشا شریفي،
.)5335
این پرسشنامه در واقع یک پرسشنامه  05مادهاي خودگزارشي است كه براي ارزیابي
افسردگي طراحي شده است هر گروه سؤال شامل چهار گزینه است و نمره جمالت بین صفر
تا سه متغیر است آزمودني باید گزینهاي را عالمت بزند كه با حال كنوني او بیشتر سازگار
است .نمره كلي از صفر تا شصت و سه ميباشد.
روایي آزمون با روش كودرریچاردسون  ./73و با روش بازآزمایي ./71بدست آمده
است (مارنات ،0113 ،ترجمه پاشا شریفي .)5335 ،در ایران پور شهباز همساني دروني این
آزمون را  ./31برآورد كرد (به نقل از بهشتیان.)5333 ،
آلفاي كرونباخ در تحقیق حاضر  ./31ميباشد.
پس از تصویب طرح تحقیق توسط دانشگاه ،تأییدیه آن به مركز پژوهشهاي زندان
تقدیم ميشود و بعد از اخذ مجوز ،ابتدا جامعه مورد نظر (زنان زنداني استان تهران) با استفاده
از پرسشنامه افسردگي بک غربال شدند بدین ترتیب كه ابتدا به  511نفر از زندانیان زن
پرسشنامه مورد نظر داده ميشود كه از بین این زنان  71نفر از آنها مبتال به افسردگي بودند
(نمره كه از پرسشنامه افسردگي بک بدست آمده بود باالتر از  05بود) .سپس از بین آنها
 04نفر بصورت تصادفي ساده در اجرا تحقیق گنجانده شدند ،از بین این  04نفر 50 ،نفر در
گروه آزمایش و  50نفر در گروه گواه ،قابل ذكر است نمونه مورد نظر ( گروه آزمایشي)
بعد از  3ماه مداخله درماني به  7نفر رسید و سپس شناخت درماني گروهي به سبک مایكل
فري در  50جلسه  11-501دقیقهاي براي گروه آزمایش اجرا شد پس از پایان مداخلهي
درماني دوباره آزمون افسردگي بک بر روي هر دو گروه اجرا شد.
در این پژوهش ،گروه آزمایشي به مدت  50جلسهي  11-501دقیقهاي ،بر اساس
كتاب راهنماي عملي شناخت درماني گروهي مایكل فري مورد درمان قرار گرفت .در
جدول  ،5طرح درمان به كار گرفته شده به تفكیک جلسات گزارش شده است.
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جدول .1طرح درمان شناختي گروهي در درمان افسردگي به سبک مایکل فری
جلسه اول
توضیح قوانین گروه ،توضیح تعامل فرایندهاي فیزیولوژیكي ،شناختي و رفتاري؛ آشنایي
شركتكنندگان با مؤلفه هاي شناختي واكنشهاي هیجاني؛ شناسایي افكار سطحي اولیه كه بین واقعه
و واكنش هیجاني قرار ميگیرند و نوشتن آنها در جدول سه ستوني رویداد فعال ساز ( ،)Aباورها یا
افكار ( )Bو پیامد و واكنش هیجاني ()C
تكالیف :نوشتن ده مورد از بدترین حوادث زندگي خود با استفاده از توالي .A-B-C
جلسهی دوم
یادگیري جنبههاي نظریههاي شناختي افسردگي ،اضطراب و خشم؛ آشنایي با افكار خودآیند؛ آشنایي
با تحریفهاي شناختي و شناسایي آنها در تفكر خود؛ شناخت مقاومتهاي احتمالي در برابر درمان
و طراحي راهبردهایي براي مقابله با این مقاومتها.
جلسهی سوم
آشنایي با بنیادهاي پیامدهاي رفتاري ،آموزش ماهیت طرحوارهها( باورهاي اصلي ،طرحوارهها،
نگرشهاي ناكارآمد و ارتباط بین طرحوارهها و افكار خودآیند و همچنین شناسایي طرحوارهها با
استفاده از روش پیكان عمودي.
تكالیف :مرور تكالیف جلسه دوم ،ادامه نوشتن A-B-Cهاي روزانه و رسم پیكان عمودي براي دو
مورد از آنها.
جلسه چهارم
 -5كار روي پیكان عمودي و حل مشكالتي كه اعضاي گروه در به كار بستن روش پیكان عمودي
به منظور شناسایي طرحوارههاي منفي خود با آن روبرو ميشوند.
 -0توانا ساختن شركتكنندگان در شناسایي ده نوع طرحوارهي منفي متداول و قرار دادن باورهاي
خود در این ده طبقه.
تكالیف :مرور تكالیف جلسهي قبل ،آموزش دستهبندي باورها.
جلسهی پنجم
دستیابي شركتكنندگان به تصویر واضحتري از چگونگي ارتباط و تناسب باورهاي منفي با یكدیگر؛
تنظیم فهرست باورهاي منفي؛ رسم نقشههاي شناختي از چگونگي ارتباط باورهاي منفي با یكدیگر و
رتبهبندي آنها.
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تكالیف :مرور تكالیف جلسهي قبل ،تهیه ي فهرست اصلي باورها و علت دوام باورهاي منفي ،استفاده
از رتبهبندي واحدهاي ناراحتي ذهني ،ادامهي ترسیم پیكان عمودي و دستهبندي باورها و درجهبندي
هر باور روي مقیاس واحدهاي ناراحتي ذهني.
جلسهی ششم
پذیرش این نكته كه باورها تغییر پذیرند و این امكان وجود دارد كه افراد بتوانند باورهایشان را مورد
تجدید نظر قرار دهند.
تكالیف :تكمیل فهرست اصلي باورها و تحلیل عیني باورهایي كه تاكنون شناسایي شدهاند.
جلسهی هفتم
درک این نكته كه باورها از نظر سودمندي متفاوتند و آنها را مي توان بر اساس معیارهایي ،ارزشیابي
كرد.
تكالیف :شناخت باورهاي مشكلزاي خود و ارزشیابي آنها ،تصمیمگیري در مورد نگهداري یا كنار
گذاشتن آنها.
جلسهی هشتم
یادگیري كاربرد تحلیل منطقي در مورد باورهاي خود.
تكالیف :تكمیل تحلیل منطقي تمامي طرحوارههاي شرطي و قطعي.
جلسهی نهم
دستیابي شركتكنندگان به مفهوم باور مخالف.
تكالیف :تهیهي سلسلهمراتب موقعیتهاي مرتبط با باورهاي اصلي ،تهیهي عبارتهاي مخالف با
باورهاي منفي خود ،یافتن باورهاي مخالف خود ،تهیهي كارتي كه یک طرف آن باورهاي اصلي و
طرف دیگر آن باورهاي منفي نوشته شده باشد.
جلسهی دهم
در این جلسه دو حوزهي محتوایي تغییر ادراكي و بازداري قشري اختیاري مورد توجه قرار ميگیرد.
تكالیف :بررسي تكالیف جلسه ي قبل ،آموزش تغییر ادراكي به وسیله ي ارایه ي تصاویر مبهم و
تمرین آن ،تمرین بازداري قشري انجام روزانه بازداري قشري اختیاري یا تغییر ادراكي.
جلسهی یازدهم
یادگیري روش تنبیه خود و خودپاداشدهي.
تكالیف :مرور تكالیف جلسهي قبل ،تمرین روش تنبیه خود -خودپاداش دهي براي تغییر تفكر ،مرور
باورهاي مخالف ،تمرین خیال پردازي ،تكمیل طرح نگهدارندهي خود.
جلسهی دوازدهم
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بررسي طرحهاي شركتكنندگان براي نگهداري اهداف درمان و اخذ بازخورد از آنها دربارهي
برنامهي درماني.

با توجه به اینكه در این پژوهش از روش پیشآزمون -پسآزمون با گروه كنترل
استفاده شده بود و با عنایت به تأیید نرمال بودن توزیع نمرهها توسط آزمون كولموگروف -
اسمیرنوف و همگني واریانسها از طریق آزمون لون و تأیید شدن همگني شیبهاي
رگرسیون ،از تحلیل كوواریانس تک متغیره استفاده و دادهها مورد تحلیل قرار گرفت.

يافتهها
روش آماري مناسب جهت آزمون این فرضیه ،روش تحلیل كواریانس تک متغیره
( )ANCOVAاست .براي بررسي مفروضه نرمال بودن از آزمون كالمگروف -اسمیرنف
استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول زیر آمده است.
جدول  .5آزمون کالمگروف-اسمیرنف برای مفروضه نرمال بودن دادهها
متغیر

مقدار  Zكالمگروف -اسمیرنف

معني داري

افسردگي

0/35

0/659

نتایج مربوط به نرمال بودن دادهها نشان داد كه این مفروضه رعایت شده است
(.)P<1/11
براي اطمینان از یكسان بودن واریانسها در اجراي روش آماري تحلیل كواریانس براي
گروههاي مطالعه ،بررسي مفروضه همگني واریانسها از طریق آزمون لِوِن نشان داد كه این
مفروضهها رعایت شده است ( .)F=1/573 ،p<0/03همچنین تعامل میان گروهها (گروه
آزمایش و كنترل) و متغیر همگام (نمره پیشآزمون افسردگي) معنيدار نیست (.)P<1/11
یعني شیب رگرسیون براي هر دو گروه آزمایش و كنترل یكسان است و این مفروضه رعایت
شده است (.)F=5/13 ، P<1/11
بنابراین از تحلیل كواریانس تکمتغیره براي آزمون فرضیه پژوهش استفاده شد ،نتایج
این آزمون در جدول زیر آمد است
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در جدول  ،5مؤلفههاي آماري نمرات افسردگي آزمودنيها در پیشآزمون و
پسآزمون گزارش شده است.
جدول  .6دادههای توصیفي نمرات افسردگي زنان زنداني در دو گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله
پیشآزمون و پسآزمون
گروه

مرحله اندازهگیري

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

پایینترین نمره

باالترین نمره

پیشآزمون

7

30/03

7/01

01

47

پسآزمون

7

05/40

51/31

54

44

پیشآزمون

7

33/17

7/13

04

41

پسآزمون

7

34/40

3/34

05

15

آزمایش
كنترل

همانطور كه در جدول ( )5مشاهده ميشود در گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون
میانگین و انحراف استاندارد نمره افسردگي زنان به ترتیب برابر  30/03و  7/01و در مرحله
پسآزمون به ترتیب برابر با  05/40و  51/31است .در گروه گواه نیز در مرحله پیشآزمون
میانگین و انحراف استاندار افسردگي زنان به ترتیب برابر با  33/17و  7/13و در مرحله
پسآزمون به ترتیب برابر با  34/40و  3/34ميباشد.
جدول .7نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره مقایسه میانگین نمرات افسردگي در دو گروه
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادي

میانگین مجذورات

F

134/33

5

134/33

34/37

1/15

گروه

411/01

5

411/01

45/75

1/15

خطا

505/11

55

55/113

كل

50157

54

نمره
پیشآزمون

معنيداري

مجذور اتا

**

1/331

**

1/715

** p>1/10

یافتههاي جدول ( )7نشان ميدهد كه با كنترل نمره پسآزمون ،بین نمرات افسردگي دو
گروه آزمایش و كنترل تفاوت معنيداري وجود دارد ( = 1/715مجذور اتا ،P>1/15 ،
 .)F)1 ،11(=45/75شاخصهاي توصیفي جدول ( )5نشان ميدهد كه میانگین نمرات گروه
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آزمایش ( )05/40در نمره افسردگي در مرحله پسآزمون كمتر از میانگین نمرات گروه
كنترل ( )34/40است ،بنابراین شناخت درماني گروهي به سبک مایكل فري موجب كاهش
افسردگي در زنان زنداني استان تهران شده است .همچنین مجذور اتا نشان ميدهد كه %71
تغییرات نمرات پسآزمون در افسردگي ناشي از شناخت درماني گروهي به سبک مایكل
فري بوده است .بنابراین فرض پژوهش تأیید شد.

بحث و نتیجهگیري
پژوهش حاضر با طرح نیمهآزمایشي با پیشآزمون – پسآزمون و گروه كنترل با هدف
بررسي تأثیر آموزش شناخت درماني گروهي به سبک مایكل فري بر كاهش افسردگي زنان
زنداني استان تهران انجام شد .بدین منظور  54نفر از این زنان (كه بر اساس پرسشنامه
افسردگي بک نمره باالتر از  05داشتند) به گونهاي تصادفي در دو گروه كنترل و آزمایش
قرار داده شدند .و آموزش شناخت درماني به سبک مایكل فري به مدت  50جلسه 11-501
بر روي گروه آزمایش اجرا شد.
فرضیه پژوهش :شناخت درمانی گروهی به سبک مایکل فری بر کاهش افسردگی زنان
زندانی مؤثر است.

میانگین پس آزمون در گروه آزمایش حكایت از كاهش افسردگي دارد و این به این
معناست كه فرضیه پژوهش تأیید ميشود.
پژوهشگران دریافتند زندانیان گروه آزمایشي كه در جلسات گروه درماني شناختي–
رفتاري شركت كرده بوند نسبت به زندانیان گروه كنترل كه هیچ گونه مداخلهاي دریافت
نكرده بوند بعد از مداخله میزان افسردگي كمتري دارند.
پژوهش حاضر با تحقیقات فرند شیپ ( ،)0113هویت ( ،)0115بالد و همكاران (،)0113
جانسون و زالنتیک ( )0150و همچنین تحقیقات خدایاري و همكاران ( ،)5337كهریزي،
آقایوسفي و میرهاشمي ( )5311و جالني تهراني ( )5115كه اثربخشي درمان شناختي را بر
كاهش نشانگان افسردگي بررسي كردند .همخواني دارد .تحقیقات دیگر عبارت بودند از
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ریچاردسون ،استالرد ،ولمن ( ،)0151مرهوت ،میلر و براون ( )0115كه تأثیر شناخت درماني
گروهي را بر كاهش افسردگي بررسي كردند و آن را مؤثر دانستند نتایج را تأیید ميكند.
از سوي دیگر تحقیقات كه مشابه تحقیق حاضر بودند و برروي جامعه زندانیان انجام شد.
عبارت بودن از تحقیق مگلین و همكارن ( ،)0150لندنبرگ و لیپسي ( ،)0111لپسي،
لندنبرگ ،چیمن ( )0115و خاكپور و مهرآفرید ( ،)5315كه اثر درمان شناختي را بر كاهش
مؤلفههایي همچون تحریف شناختي ،كاهش خشم ،مشكالت بین فردي ،اصالح رفتار،
كاهش بازگشت به زندان ،كاهش نگرش ناكارآمد و كاهش افكار خودكشي بررسي
كردند ،نتیجه این تحقیقات نشان داد كه درمان شناختي رفتاري مؤثر است و این تحقیقات
نیز تا حدي مشابه تحقیق حاضر است.
به منظور تبیین یافتهها ابتدا الزم است بیان شود كه در افراد افسرده همان طور كه بک
( )5157بیان كرده است الگوي شناختي منفي دارند و هماهنگ با این استدالل بک كه عالئم
شناختي نقش محوريتري در توصیف اختالل افسردگي دارند و شناخت به جاي عاطفه
ویژگي اصلي افسردگي تلقي ميشود .در واقع بر اساس نظریه افسردگي بک ،انسانها بر
اساس چند رویداد منفي تعیمیم افراطي ميدهند و فكرشان را تخریب ميكنند (هاوتون و
همكاران ،5131 ،ترجمه قاسمزاده.)5335 ،
در تحقیق حاضر آموزش شناخت درماني مورد استفاده قرار گرفت ،مهمترین كنش
روشهاي بازسازي شناختي ،آموزش الگوهاي تفكر سازشیافته در زندانیان زن بود تا آنها
بتوانند به كشف الگوهي فكري منفي و تحریف شده در خود بپردازند ،بدین ترتیب تأثیرات
آسیبرسان این الگوي فكري را تشخیص دهند و به جاي دریافتهاي شناختي ناكارآمد
خود الگوهاي فكري سازشیافته و درستتري را جایگزین سازند.
محققان از روش آموزش شناختي براي تغییر باورها ،نگرشها و مفروضههاي نادرست
این زنان استفاده كرد این روشها بر این فرض استوارند كه اگر زندانیان در زمینه بازشناسي
و اصالح تحریفهایي از واقعیت به عمل ميآورند ،آموزش ببینند ،ميتوانند براي تغییر
پاسخهاي عاطفي و رفتاري ناكارآمد مرتبط با خود در موقعیت بهتري قرار بگیرند .نشانههاي
شناختي كه ميتوانند شامل باورها ،تعبیر و تفسیرها ،خوگویيها منفي (افكار خودكار منفي)
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و فرایند شناختي تحریف شده باشند ،به عنوان هدف مداخله شناختي تعیین شدند .عالوه بر
این هدف از مقرر كردن تمرینها براي گروه آزمایش این بود تا مفروضهها و باورهاي
ناكارآمد خود را كه شناسایي شدهاند را بیازمایند.
همچنین باید بیان كرد كه محیط زندان ،محیطي است كه بیش از هر محیط دیگري نیاز
به داشتن مهارتهاي برقراري ارتباط و حل مسایل بین فردي و مهارتهاي مقابلهاي از جمله
جرأتورزي دارد و كلیه این مهارتها طي جلسات آموزش گروهي به زندانیان گروه
آزمایش ،آموزش داده شده است ،لذا احتماالً زندانیان این گروه هم از طریق پویایي گروه
و هم از طریق به كارگیري فنون شناخت درماني در محیط زندان قادر به حل مشكالت بین
فردي خود شدهاند و در نتیجه كمتر دچار مشكالت روان شناختي نظیر افسردگي شدهاند.
این پژوهش تلویحات نظري و كاربردهاي عملي چندي را به دنبال دارد از تلویحات
نظري آن ميتوان به تأثیر ایجاد بینش و تغیر نگرش و تسهیل مهارتهاي سازش یافته در
افراد اشاره نمود كه احتماالً رفتارهاي ناسازگارانه را پائین ميآورد كه این امر در نظریههاي
مختلف روانشناختي و رواندرمانگري مورد تأكید قرار گرفته است به عالوه این نتایج
ضرورت راهاندازي كلینیکهاي رواندرماني و ارائه خدمات روانشناختي فردي و
عليالخصوص خدمات روانشناختي گروهي توسط روانشناسان زندان به زندانیان را به
متخصصان و عالقهمندان به این حوزه و دستاندركاران جامعه مطرح مينماید.
از جمله محدودیتهاي پژوهش حاضر انتخاب آزمودني بر اساس میزان تحصیالت و
مدت محكومیت بوده بنابراین نتایج پژوهش حاضر قابلیت تعمیم به زندانیان داراي
تحصیالت پایین و بيسواد را ندارد .پیشنهاد ميگردد در پژوهشهاي بعدي ضمن انتخاب
گروه نمونه از بین كلیه زندانیان بدون توجه به سطح تحصیالت كارایي رویكردهاي مختلف
درماني در كاهش میزان افسردگي مورد بررسي قرار گیرد.
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