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  Contemporary Psychology, 2017, 12, (Suppl.), 552-555   555- 552، )ویژه نامه(، 12، 1396 ،روانشناسی معاصر 

 مثبت HIVدرمانی شناختی رفتاری بر کاهش افسردگی زندانیان تأثیر گروه 

 3، رضا اکبری2، محسن درکه*2، حسن رضایی1سید محسن حجت خواه

 ی، کرمانشاه، ایرانگروه مشاوره، دانشگاه راز 1
 ، کرمانشاه، ایران؟؟؟کارشناسی ارشد روانشناسی،  2

 ، کرمانشاه، ایران؟؟؟کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی،  3

 

 چکیده 

یر تأثی به بررسحاضر  پژوهش .است یافسردگ، مثبت دارد HIVدر بیماران باالیی،  شیوع نسبتاً که یمشکالت روان ازجمله
پرداخت.  کرمانشاه یمرکززندان مثبت  HIVمرد معتاد زندانیانافسردگی  بر کاهشی گروهی رفتار یشناختمان آموزش در

زندانیان یه شامل کلآماری جامعه  بود. کنترل گروه آزمون باپس آزموناز نوع پیشطرح پژوهش و روش پژوهش نیمه آزمایشی 
-دو به تصادفی گمارش  یقاز طرو  نمونه انتخاب عنوانبه را نفر 30در دسترسیری گنمونه تصوربهمثبت بود که  HIVمعتاد 

های ی افسردگی بک بود. یافتهسؤال21تقسیم شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه  کنترل(نفر 15وآزمایش نفر 15)گروه 
استودنت مستقل و تحلیل کوواریانس( Tو پراکندگی( و استنباطی ) ی مرکزیهاشاخصی آمار توصیفی )هاآزموناز  آمدهدستبه

 مثبت داشت. HIVند که این مداخله نقش مهمی برای مقابله با افسردگی زندانیان معتاد نشان داد

 مثبت HIVدرمان شناختی رفتاری؛ افسردگی؛ زندان؛ ها:یدواژهکل

 

 

 

 مقدمه

میده اند، احساس دمغی، بی حوصلگی، ناامیدی، دلسردی، غمگینی و ناخوشنودی افسردگی را سرماخوردگی بیماری های روانی نا
تجربیات افسردگی رایج هستند. ولی آشنایی با این حالت ها موجب آگاهی و شناخت نمی شود؛ زیرا فقط ظرف سالهای اخیر پیشرفتهای 

(. از طرفی باید گفت که افسردگی می تواند 1390گمن، قابل مالحظه ای در زمینه شناخت این بیماری صورت گرفته است )روزنهان و سلی
 به دالیل گوناگونی همچون بیماریهای ناعالج که فرد امیدی برای زندگی ندارد به وجود آید که یکی از این گونه بیماریها ابتال به ویروس

 است. ایدز 
اری یک سندرم است زیرا که در آن عالیم متفاوتی نام کامل بیماری ایدز، سندرم اکتسابی نقص دستگاه ایمنی بدن است. این بیم 

وجود دارد که در همه بیماران یکسان و به یک شکل نیستند. این بیماری همچنین اکتسابی است به علت آن که ایدز یک بیماری عفونی 
نوع نقص دستگاه دفاعی بدن شود. به این ترتیب این مسری ویروسی است که ویروس آن به طریق مختلف از فردی به فرد دیگر منتقل می

شود، تفاوت دارد )هابلی، با نقصی که در اثر مصرف داروهای ضد سرطان یا داروهای مصرفی، بعد از جراحی های پیوند اعضاء ایجاد می
2007.) 

است. شیوع  مثبت ایدزو شایع ترین اختالل روانپزشکی در بین افراد  ایدزافسردگی از رایجترین عوارض ثانوی مربوط به عفونت  
که  مثبتبرابر جمعیت عادی است. افراد مبتال به ایدز  5باشد و میزان آن بیش از درصد می 3/57 ایدزاختالالت افسردگی در بین بیماران 

 های دردناک تری از بیماری ایدز داشته باشند، بدون اینکه هیچ گونه عالمت یا نشانه جسمی داشتهافسرده هم هستند، ممکن است تجربه
باشند. همچنین نتایج حاصل از بررسی های طوالنی مدت بر جمعیت افراد مبتال به ایدز، یک ارتباط معنادار بین سالمت عمومی، جسمی، 
عملکرد کاری، و نشانگان روان پزشکی اختالالت افسردگی و اضطراب را در این جمعیت از بیماران، در طول زمان، نشان داده است )اورالند 

همچنین افسردگی تأثیر معنی داری بر کیفیت زندگی می گذارد. مثالً عملکرد سیستم ایمنی را تضعیف می کند،  (.2005و همکاران، 
کردن از درمان ضد ویروسی لطمه می زند  دردهای مزمن را شدیدتر می کند، موجب سوء مصرف مواد و مشروبات الکلی می شود، به پیروی

                                                 

 Rezaei.hassan88@gmail.com نویسندۀ مسئول: پست الکترونیک *
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را افزایش دهد  ایدزمثبت شده و به طور بالقوه انتقال ویروس  مبتال به ایدزجنسی در برخی افراد و ممکن است منجربه رفتارهای پرخطر 
 (. 2004)کاپالدینی و هاریسون، 

دهد. افسردگی به ها نشان داده است که افسردگی اساساً خطر نسبی مرگ و میر در جمعیت به ویروس ایدز را افزایش میبررسی 
آید و و درمان ضد ویروسی به حساب می CD+Tهای پیش بینی کننده مرگ و میر مستقل از سن، شمار سلولعنوان چشمگیر ترین عامل 

کنند فقط درصد بسیار کوچکی مثبتی که افسردگی را تجربه می مبتال به ایدزپیشرفت به سمت ایدز را تسریع می نماید. متاسفانه از بیماران 
(. تسکین افسردگی، عالوه بر آن که کیفیت زندگی را بهبود 2003نمایند )بانگسلبرگ، ریافت میهای ضد افسردگی را د( درصد، درمان3/6)

دهد، که می بخشد، پیروی از درمان و دارو درمانی را تسهیل می کند مراقبت از خود را افزایش داده و رفتارهای خود تخریبی را کاهش می
 (.2004اند )مک مانیل و کیلن واتر، و کاهش مرگ و میر ربط داده شده ایدزس همه این متغیرها به کاهش فساد، کاهش انتقال ویرو

مناسبت داشته باشد. روان درمانی فردی ممکن است  ایدزتواند برای بیماران مبتال به اختالالت مربوط به روشهای روان درمانبخش می
ماهیت روش گروه درمانی ممکن است از روان پویشی تا حمایتی  کوتاه مدت یا دراز مدت حمایتی، شناختی، رفتاری یا روان پویشی باشد و

رفتاری بر کاهش -شود که گروه درمانی شناختیاز این رو، در پژوهش حاضر فرض می (.2013کامل متفاوت باشد )کاپالن و سادوک، 
 افسردگی افراد مبتال به ایدز مثبت موثر است.

 

 روش

 شرکت کنندگان 
جامعه آماری پژوهش شامل زندانیان  یشی و از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل می باشد.طرح پژوهش حاضر نیمه آزما

نفر  30نفر( می باشند که در زندان مرکزی کرمانشاه حضور دارند. روش نمونه گیری پژوهش در دسترس می باشد، 90) مثبت HIVمعتاد 

بعد از انتخاب گروه نمونه بر  واگذار شدند. (n=15)فی به دو گروه کنترل و آزمایشبه عنوان نمونه انتخاب، و با استفاده از انتساب تصاد

 کنترل هیج مداخله ای صورت نگرفت.اجرا شد و در این مدت در گروه  جلسه12روی گروه آزمایش پروتکل شناخت درمانی به مدت 

 ابزار
ر آن گنجانده شده که از پاسخ دهندگان درخواست می نشانه د 21این پرسشنامه روی هم رفته  :(BDI-I)پرسشنامه افسردگی بک

و حداکثر نمره ای که یک 13. نقطه برش آن برای سرند کردن،درجه بندی کنند 3تا  0از  شود که شدت این نشانه ها را روی یک مقیاس،
و همواره درجه ی باالیی از ال است می باشد. بررسی این پرسشنامه نشان داده است که درجه همسانی درونی آن با 63فرد می تواند بگیرد 

آزمایی آن به طور مستقیم و غیر مستقیم مورد بررسی قرار گرفته و دامنه ی همبستگی مه آن بدست آمده است. اعتبار بازبرای دونی اعتبار
براون -بک اعتبار آزمون را با روش اسپیرمن بدست آمده است./ 90تا  48/0ماه برای  آنان از  4ساعت تا  های باز آزمایی در فواصل چند

ضریب  همبستگی نمرات  نفری مورد بررسی قرار گرفت که116افسردگی بک در یک نمونه  آزمون گزارش نموده است. درایران نیز 93/0
 با استفاده از روش  اعتبار این آزمونهمچنین  به دست آمد. 85/0و ضریب همسانی درونی  68/0تا  23/0دو بخش با نمره کل آزمون بین 

 .)1386 )سلگی، بدست آمده است 81/0براون  –اسپیرمن 

 شیوه اجرا
ماه، 3)حداقل حبس به مدت با توجه به شرایط جامعه، جهت حضور در طرح پژوهش از شرکت کنندگانی استفاده شد که دارای شرایط

گرفته  از شرکت کنندگان پیش آزمون عد از انتخاب گروه نمونهبسال، رضایت شرکنندگان( باشند. 50-18داشتن سواد دبیرستان، دامنه سنی
و پس از  گرفت جلسه انجام12بر روی گروه آزمایش به مدت ( مداخله 1390استفاده از پروتکل شناخت درمانی مایکل فری)شد، سپس با 

 یه و تحلیل قرار گرفتند.مورد تجزداده های بدست آمده در پایان مداخله از هر دو گروه مجددا پس آزمون گرفته شد. 
 

 نتایج
را خالصه کرده است. شرکت  مثبت در دو گروه کنترل و آزمایش HIVافسردگی معتادان های توصیفی نمرات شاخص 1جدول 

 نفر بودند. 15کنندگان در هر گروه 
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 1جدول 
 مثبت در دو گروه کنترل و آزمایشHIVمیانگین و انحراف استاندارد افسردگی معتادان 

 هاوهگر
 انحراف استاندارد میانگین

 پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون

 91/4 13 9/18 39 آزمایش
 9/6 85/8 32/33 64/37 کنترل

 
نمرات افسردگی پیش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل را نشان  میانگین سطوحتوصیفی شامل  هایشاخص 2جدول 

 دهد. می
 

 2جدول 
 میانگین سطح افسردگی دو گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمونمقایسه 

 سطح افسردگی میانگین هاگروه 

 شدید 39 پیش آزمون آزمایش

 خفیف 9/18 پس آزمون

 شدید  64/37 پیش آزمون کنترل

 شدید 32/33 پس آزمون
 

شود به طوری گروه آزمایش تغییر چشمگیری مشاهده میگردد سطح افسردگی در پس آزمون همانطور که مشاهده می 2در جدول 
نفر از این افراد سطح افسردگی آنان از شدید به خفیف کاهش پیدا کرد.  9نفر از افرادی که در جلسات مداخله درمانی حضور داشتند 15که 

رفتاری گروهی شرکت نمودند،  –اخت ها در تأیید فرضیه پژوهش است، بدین معنی که گروه آزمایش که در جلسات درمان شناین یافته
 بهبودی بیشتری نسبت به افرادی که در گروه کنترل بودند از خود نشان دادند.

 
 3جدول

 نتایج تحلیل کوواریانس برای فرضیه اصلی  
 ایتا مجذور F p میانگین مجذورات d.f مجموع مجذورات منبع تغییرات
 613/0 <001/0 59/11 35/604 2 63/1208 مدل تصحیح

 289/0 004/0 64/11 87/80 1 87/80 آزمونپیش
 431/0 <001/0 94/17 16/935 1 16/925 گروه
    12/52 27 32/1407 خطا
     30 6/10323 کل

     29 8/2996 تصحیح کل
 

باشد یعنی  معنا دار می  01/0عدد در سطح  که این  است 94/17بر اثر اصلی  Fمشاهده می شود نسبت  3همانطور که در جدول
 .مثبت در گروه آزمایش شده است HIV معتاد زندانیانشناختی ـ رفتاری باعث کاهش نمرات افسردگی  یدرمان گروه

 
 بحث

- کرمانشاه یزندان مرکز+ HIV مرد معتاد زندانیان افسردگی کاهشبر رفتاری گروهی بررسی تاثیر درمان شناختی به حاضر پژوهش
-این نتایج با پژوهش .گرددمثبت می HIVزندانیانگروه درمانی شناختی رفتاری باعث کاهش افسردگی  نتایج پژوهش نشان داد پردازد.می

سازانس و همکاران ، (2004پل بولتون )، (2003) اورالندو و همکاران ،(2003(، ایرونسون )1386، ، به نقل از سلگی2003آنتونی ) های
  .است ( همسو1386و سلگی و همکاران ) (2003)
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گروهی باعث کاهش به صورت صورت فردی و چه ه درمان شناختی رفتاری چه ب دهدهای انجام شده نشان میتمام پژوهش
های پژوهش حاضر و تاثیر درمان شناختی رفتاری گروهی بر کاهش افسردگی با توجه به یافته شده است. مثبت HIV افرادافسردگی 

-برای کاهش افسردگی این افراد می و سودمندی نگری شناختی رفتاری درمان مناسبتوان نتیجه گرفت گروه درمامثبت می HIVزندانیان 

 باشد. 
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