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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 

 
    

    ي اليس به شيوه گروهي بر اميد به زندگيرفتار -بررسي اثربخشي درمان شناختي

    

 ∗مجتبي شاهمرادي

 **رقيه نوري پور لياولي

***حسن رضايي
 

  
عنوان يكي از راههاي بازدارنده و اجراي مجازات عليه مجرمين مورد توجه              ه  زندان از دير باز ب       :مقدمه و هدف  

اشته و آسيب هاي فردي و اجتماعي       هاي بسته عوارض خاص خود را د       بوده است و نگهداري از مجرمين در محل        
 عاطفي به روش گروهي در         ـ هدف كلي تحقيق بررسي اثر بخشي درمان عقالني          .  متعددي را به دنبال دارد      
 .اميدواري زندانيان مي باشد

با دو گروه آزمايش و كنترل       )  طرح پيش آزمون و پس آزمون        (از روش نيمه آزمايشي   در پژوهش حاضر    :  روش
 تشكيل  91در سال   )  كرمانشاه(جامعه آماري اين پژوهش را كليه زندانيان زندان ماهدشت             .  استفاده شده است  

 15 نفر از اين زندانيان انتخاب شده كه         30مي دادند، نمونه پژوهش نيز با روش نمونه گيري در دسترس و به تعداد             
 نفر به عنوان شاهد      15ند و    قرار گرفت  اليس عاطفي    ـ عقالنيدرمان گروهي   نفر به عنوان گروه آزمايش، تحت         

جهت استنباط فرضيه   .  از هر دو گروه در ابتدا و انتهاي درمان، آزمون اميدواري ميلر گرفته شد                 .  انتخاب شدند 
 .  و آزمون تحليل كوواريانس استفاده شدSPSS-18تحقيق نيز از نرم افزار 

 ٪95 اليس قرار گرفته اند در سطح اطمينان        يافته ها نشان داد كه اميدواري آزمودني هايي كه تحت درمان            :نتايج
 درصد از اميدواري زندانيان تحت      4/65همچنين  ).  P=001/0(  به طور معناداري نسبت به گروه گواه، افزايش يافت        

 .كندتغيير مي عاطفي  ـعقالنيتاثير درمان 

طريق آموزشهاي مناسب سطح   هاي اين پژوهش حاصل مي شود اين است كه چنانچه بتوان از            آنچه از يافته  :  نتايج 
 .اميدواري زندانيان را افزايش داد آنگاه تحمل محيط زندان براي آنان راحت تر خواهد شد

 . عاطفي ـ اميدواري،زندان، درمان عقالني:هاكليدواژه

 
 مركزي كرمانشاه مشاوره، كارشناس مركز آموزش و درمان زندان كارشناس ارشد ∗
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