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 و راه های مقابله با آن انیزندان میاندر  یپاندم کی وعیاز ش یاضطراب ناش یبررس

 محسن آباد مرتضی عزیزی

 دانشگاه امام خمینی قزویندانشجوی رشته روان شناسی 

 چکیده

شککیو  ی      شکککی ی  ه در زمان  سککتب  ا تی  ه یکی از م سکک   ه  در نتیجه ی  داوم ا ضککابا ی ا پاندمی ا فاق می افتد ا

 یماری در افباد  ه وجود می آید. این اضاباب اگب در محیط هایی  ه در آن آزادی افباد از آن ها گبفته شده اس  )مثل 

ن افباد خواهد داشک . اوً   ه این جت  زندان ها یا  ازداشکتگاه ها  ا فاق  یفتد آااری  ه  مبا   مربب  ب  ب جمکو و  ب روا

 ه در این محیط ها رعای  پبو کل های  تداشکتی  مکیار دشکوار و گاه میبممکن اسک  و این  اع  می شکود ا تماال ا تیی 

ا ع زندانیان  ه  یماری  یش از دیگبان  اشد. اانیا   ه این دلیل  ه در این محیط ها عیوه  ب وجود استب  ناشی از  یماری، من

سکتب  می شکوند و همین امب  اع  می شکود  ه  انوا  مرتاض اضکاباب  ا  متعدد دیگبی نیز وجود دارند   ه  اع  ایجاد ا

شکد   یشکتبی در افباد  داوم  پیدا  ند. این پهوهش  ب آن اسک   ه نگاهی  ه عوامل و نتایض اضکاباب ناشکی از شکیو  ی  

ضککاباب در زندانیان یا  نتبال و پاندمی در زندان ها  یاندازد و همچنین راه  هایی را  بای جاوگیبی از  ه وجود آمدن این ا

 درمان این اضاباب در آن ها پیشنتاد  ند.

 اضاباب، شیو ، پاندمی، زندان واژگان کلیدی:
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مقدمه. 1  

     یکی از مشکی  اساسی در هنگام  بوز ی  پاندمی1، اضابا ی2 اس   ه در نتیجه ی شیو  آن  ب افباد مال  می 

ه ها، پبورشگاه ها، پادگان ها و عای الرصوص زندان ها شیو  پاندمی  ا شود. از آنجا در محیط هایی مانند آسایشگا

سبع   یشتبی ا فاق می افتد، در نتیجه اضاباب ناشی از شیو  آن نیز نمب   ه سایب قمم  های جامعه گمتبده  ب اس . 

ای الرصوص در درون زندان ها این اضاباب فباگیب گاهی منجب  ه ایجاد خشو نیز در میان زندانیان می گبدد. اهمی  ع

این مشکل  ه  دی اس   ه اگب جاوی این  مشکل گبفته نشود یا از  شدید آن جاوگیبی  ه عمل نیاید عیوه  ب 

نظو عمومی جامعه نیز خال وارد آید و امنی  جامعه نیز خمارا ی  ه  ه روان زندانیان وارد می گبدد، ممکن اس   ه 

مورد آسی  قبار گیبد. از لحاظ سا قه ی  ح  در خصوص شیو  ی  پاندمی در میان زندانیان، مقاً  متعددی  ه رشته 

ی  حبیب درآمده اس .  ا این همه ا ثب این مقاً   ه مماله ی مورد  ح  از دیدگاه پزشکی نگبیمته اند و جای 

پهوهشی  ه از دیدگاهی روان شناسی  ه موضو  نگاهی انداخته  اشد  ما ان خالی اس . هدف از این پهوهش  برسی 

روان شناختی این مماله اس   ه شیو  ی  اپیدمی چبا و چگونه می  واند در زندانیان ایجاد اضاباب  ند و  بای  

.ایی را می  وان مد نظب داش جاوگیبی از این رویداد یا  متب  بدن اابا  آن چه راهکاره  

 

و بیان مساله موضوع پژوهش. 2  

و راه های مقا اه  ا   برسی اضاباب ناشی از شیو  ی  پاندمی در میان زندانیان»موضو  این پهوهش عبار  اس  از      

آن«. در واقع این پهوهش ا تدا  ه  برسی مشکل اضاباب ناشی از شیو  ی  پاندمی در  ین زندانیان می پبدازد و سپس 

ی  پاندمی یا  یماری همه گیب  هایی را  بای جاوگیبی از  بوز یا جاوگیبی از پیشبف  این مشکل ارائه می دهد.کارراه

و آنچه ممکن اس   دیجد یماری   یافباد استب  زا  اشد.  ب  و اضاباب در مورد  یممکن اس   بامثل  بونا 

همچنین  ود ان شود. هو دردر  زرگماًن و هو  یقو یجاد هیجانا  واند طاق  فبسا  اشد و  اع  ا یم فتدیا فاق  

 وانند استب   یو م ند ن یینتا واند  اع  شود افباد ا ما  انزوا و   یم یاجتماع یمانند دور یاقداما   تداش  عموم

ی وضعی  ایده آال این اس   ه  ه محض اطی  از ا تماال وقو  ی  پاندمی تدر چنین موقعی. دهند شیو اضاباب را افزا

ممئولین زندان ها  مام  دا یب ًزم را  بای جاوگیبی از ورود این  یماری  ه داخل زندان انجام دهند و در در ی   شور، 

همین راستا هو پزشکان خببه و هو روان شناسان خببه را ممئوال سازند  ه از نظب سیم  جممی و روانی زندانیان را 

نیز چنین  19می افتد و در مورد  یماری اخیب یعنی  ویید  ح  نظب داشته  اشند. ولی در واقعی  این ا فاق معموً ن

 دا یبی در ا ثب زندان ها پیش  ینی نشد و  نا باین پاندمی  ه سبع   ه داخل زندان ها سبای   بد و این سبای  موج  

. روی داد وسع  و پبا ندگی گمتبده ای در سباسب جتان ن ا فاق درایایجاد و ش   میار زیادی در  ین زندانیان شد. 

 ا جایی  ه  ه عنوان مثاال در  میاری از زندان های دنیا از جماه در زندان های شتبهای مرتافی از ایبان اضاباب ناشی از 

 نا باین    اع  شد  ه زندانیان  بای نجا  جان خود  صمیو جمعی  ه فبار از زندان  گیبند. 19شیو   یماری  ووید 

 
1 pandemic 
2 anxiety 
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ار زیاد اس . ولی  اید چاره ای اندیشید  ه اگبچه  ال  ایده آال امکان پذیب  ه نظب نیاید، فاصاه ی ایده آال  ا واقعی   می

 توان  ا  د امکان وضعی   اضب را  ه وضعی  ایده آال نزدی   بد. این  ار  ا  دا یبی امکان پذیب خواهد  ود  ه 

ته شود ) دا یب پیشگیبانه  و راجع  ه آن دسته جاوی ورود پاندمی  ه آن دسته از زندان هایی  ه هنوز درگیب نشده اند گبف

از زندان هایی  ه درگیب ماجبا همتند  یش شود  ه هو  یماری و هو اضاباب ناشی از آن  ح   نتبال  امل درآید 

 ) دا یب درمانی . 

 

پژوهش مبانی نظری. 3  

محققین مورد استفاده قبار می گبف . ولی از قبن واژه ی اضاباب  ا قبل از قبن  یمتو  متب  وسط دانشمندان و      

  یمتو  ه  عد استفاده از این واژه افزایش پیدا  بد و در عین  اال نظبیه های مرتافی نیز پیبامون اضاباب شکل گبف .

 
 3.1 نظریه های روان کاوی در رابطه با اضطراب 

     یکی از شرصی  های  اریری  أایبگذار در ماالعا  مب وط  ه اضاباب،  نیانگذار روانکاوی، زیگموند فبوید1  ود. 

فبوید استدًال می  بد  ه  ب خیف دیگب  یماری های عصبی، نوروز اضابا ی2 ناشی از عدم ارضای درس  ساخ  

ی می اس . فبوید  ه عنوان مثاال  ه مبدان و زنانی اشاره  بد  ه  ه صور  داوطابانه و عمدی پبهیز جنم جنمی هیجان

 نند و  یان  بد  ه این افباد دچار نوروز اضابا ی می شوند.  نظبا  فبوید راجع  ه دًیل اضاباب در طوال زمان  غییب 

ایباد  بد. او در این سرنبانی  یان داش   ه اضاباب  1932 بد و نظب نتایی او در سرنبانی ای  یان شد  ه در ساال 

ین انبژی آنچنان  ه او پیشتب می گف  ریشه ی فیزیکی ندارد  اکه ریشه ای نورو ی  ریشه در انبژی جنمی دارد ولی ا

 روانی دارد. در را اه  ا اضاباب نورو ی   ه فبوید شبح می داد این نکته قا ل ذ ب اس   ه فبوید  ین اضاباب واقع

 ینانه3 و اضاباب نورو ی 4  فاو  قائل می شد. اضاباب واقع  ینانه ناشی از ی   تدید در محیط خارجی اس ؛ 

 ما  ه  ینانه واقع اضاباب. همتیو اطی   ی آن واقعی عا  از ما چند هب شود، می ناشی درون از نورو ی   اضاباب

 فبوید اضاباب نظبیه  ایدواژه ی  ه فی    کشاند. را ما زندگی  واند می نورو ی  اضاباب  ند ولی می  م 

چیزی اس   ه او  »اید«5 یا »نتاد« نامید،  ه مرزن روانی و شی و  دوی خواسته های مبیزی اس . وظیفه ی مدیبی  و 

 نتبال این خواسته ها  ه در اعماق ناخودآگاه ما دفن شده اند،  ب عتده ی  رش دوم روان فبویدی، یعنی »ایگو«6 یا 

 میل و نورو ی   اصل می شود، اضاباب خورد، می وظیفه ی خایب شکم  این در نفس  ه هنگامی.  اشد می »نفس«

  بومای: را یادآور می شود خاب  ا ما  بخورد اولین اضابا ی در ما هب  ه همچنین معتقد اس  فبوید. گبدد می سب وب

  ولد7. هب  ب  اضابا ی  ه ما در طوال عمب خود  جب ه می  نیو پهوا ی از این رویداد در ا تدای زندگی اس .

 
1 Sigmund Freud (1856–1939) 
2 Anxiety Neurosis 
3 Realistic Anxiety 
4 Neurotic anxiety 
5 Id 
6 Ego 
7 The Trauma of Birth 
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 3.2 نظریه های رفتارگرایی در رابطه با اضطراب 

مککون      شککد   ح   اایب  1از نظب وا  سککاده دارد: ما رفتار را یاد می گیبیو. آن ها  ه  ضککیس  و طبفداران او رفتار ی   و

سککی ایوان پاولوف شککمند رو شککان دارد  ه وقتی ی  محبص خاص  ا مذا  2دان شککتور خود ن  ودند. پاولوف در آزمایش م

مککب   ه مذا وا  شککیوه  ه ن سکک  ها یاد می گیبند  ه  ه همان  شککود،  مککب   ه آن همباه می  شککان می دهند ) زاق  ن نش ن

  گویند. 3محبص همباه نیز وا نش نشان دهند  تی زمانی  ه هیچ مذایی وجود ندارد. این روند را شبطی سازی

ضکککیس قا ل قبولی  بای ایجاد فو یا ها و  ب  های میبمناقی رفتارگباها  ب این  اور  ودند  ه  سکککازی می  واند  و شکککبطی 

شککد. نظبا  ضککاباب مورد در گبایانهرفتار  ا سککط متعاقبا  ا شککنا   و سککعه 4آمبیکایی، ماورر روان یاف . ماورر  ئوری دو   و

سکی  بای  سکا سکائس ا ضکاباب و  ه ویهه میل  ه اجتناب از آن، ی   ضکاباب را مابح  بد. ماورر معتقد  ود  ه ا مب اه ای ا

سک .  مکان ا شکده ی وا نشرفتار ان شکبطی  شککل  ضکاباب  مکیار مفید آن انگیزه  او معتقد  ود  ه ا سک ،  ه  ار بد   درد ا

  رشی و  قوی  رفتاری اس   ه معموً  اع  جاوگیبی از  کبار محبص دردزا می شود. 

شکککگاه هاروارد  ه نام  سکککی از دان شکککنا شکککی  جب یا ، زمینه ای  ود  بای این  ه روان  این  ا ید ماورر  ه قدر  انگیزه  ر

سکککینب شککگب 5ا سککازی  ن شککبطی  سکککینب  ب اابی  ود  ه رفتار ما روی دنیای اطباف ما می   را مابح  ند. 6 ئوری   مب ز ا

شککد ما یاد می گیبیو  ه دفعه ی  عد  شککد ما یاد می گیبیو  ه رفتار را  کبار  نیو و اگب ااب منفی  ا گذارد. اگب ااب مثب   ا

 رفتار دیگبی را در پیش  گیبیو.

شکککل  گیبند.   ئوری ماو      سکک   ضککاباب های میبمناقی  ممکن ا ضککیس دهیو  ه چگونه ا رر  ه ما  م  می  ند  ه  و

فبدی  ه  ه دلیل اضاباب سوار هواپیما نمی شود خود را از این موقعی  محبوم می  ند  ه دریا د  ب  هایش  ی جت  

شکته یا مجبوح شکود. اگب فبد جبا  ورزی اسک . ا تماال خیای  می وجود دارد  ه هواپیمایی سکقوط  ند و فبد در آن  

سک   ه این  شکود د ضکاباب  اع  می  شکود این  ب   ه  دریض در او از  ین می رود. ولی این ا سکوار هواپیما   ند و مد ی 

  جب ه نزند و  ا پیش گبفتن رفتار اجتنا ی، اضاباب  یش از پیش در او ریشه  دواند.

 
 3.3 نظریه های شناختی در رابطه با اضطراب 

را  بای فتمیدن چگونگی فکب  بدن انمان  نهیزماس   ه  یاساس یندهایو درص فبا ییشناسا  یشناختهدف رویکبد      

شکی از ارزیا ی ما از موقعی  ضکاباب نا مکیب  7فباهو می  ند. این رویکبد ادعا می  ند  ه ا سک . در ا تدا این ارزیا ی یا  ف ا

اسک .  وا  ما همانند ی  سکیمکتو هشکداردهنده ی زودهنگام عمل  8از موقعی  فبایندی آگاهانه نیمک  و معموً شکتودی

شکود انتراب می  نند و آن را  ه  رش مناقی  ب و ژرف  می  نند، یعنی چیزی را  ه می  واند  ه طور  القوه متو ارزیا ی 

 
1 John Broadus Watson (1878–1958( 
2 Ivan Pavlov (1849–1936) 
3 Conditioning 
4 O. H. Mowrer (1907–82) 
5 Burrhus Skinner (1904–90) 
6 Operant Conditioning 
7 Appraisal of a situation 
8 Intuitive 
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مککتیو  اندیش  ب شککود  ه مامئن نی شککری  داده  سککی قبار گیبد. وقتی در این فبایند  تدیدی   سککتند  ا مورد  بر مغز می فب

سکک  می دهد.  ضککاباب  ه ما د مککا  ا ضککعی  هیجانی ما را  عیین می  توانیو از پس آن  بآییو ا  مکک   ه و این رویداد نی

  ننده ی این وضعی  هیجانی اس . ند،  اکه شیوه ای  ه ما آن رویداد را  فمیب می  نیو  عیین 

شککده مادرا دی تد      شککد  ی واند خارج یص  شکک   - ا صککدا در  سککب و   1پانی .  ه عنوان مثاال،  می  یداخا ای -مانند 

سکط ا شکتباه نیاما   و سک  ه  صکور  می گیبد  اور ا شکناخته  ه ممکن ا مکا  فیزیکی نا شکند )مثل عیطب ی  ا  ی هو  ا

سکک ی نگ مککه  شککوند یقاب ماهمانند   ،یجد یماریعیئو    نهیدر قف مککیب می  سکک  آماز می  . ف در واقع، ی  چبخه ی نادر

شکود  ه در آن ظتور عیئو فیزیکی اضکاباب )مثل  نگی نفس، ضکب ان شکدید قا ،  ال   تو    ه منزله ی خاب جدی یا 

شککت ضککاباب  ی شککوند و  این  ه نو ه ی خود  ه ا شککود. در این  ال  نیز ارزیا ی فبد از این خاب مبگ  اقی می  ب منجب می 

سک   ه اهمی  فباوان دارد. یعنی اگب فبد  تواند طبز فکب  بدن خود را  غییب دهد می  واند هیجانا  خود  عیئو داخای ا

 را نیز  غییب دهد.

مکا  را  ه       مکا   نگی نفس، این ا  مکیب اما چبا ی  نفب پس از دویدن در پاه ها و ا  شکانه ی مبگی قبی  الوقو   ف ن

می  ند ولی دیگبی اصکی متوجه آن نمی شکودچ چبا ی  نفب در شک  سکب و صکدایی را می شکنود و  ا خود می گوید جای 

سک   سک  می دهدچ پا ضکاباب  وان  ب    بدن را هو از د صکدا از ا سکب و  شکنیدن این  مک  ولی دیگبی پس از  نگبانی نی

صکورا  و ایده سکواً  در   سک   ه  این  سک . این چیزی ا شککل گبفته و در فبایندهای  فکب عاد ی نتفته ا های از پیش 

شکککنکاختی2آرون  ی  ک  شکککمکا یک «-،  نیکانگکذار درمکان  . این می نکامکد) کاورهکای طب واره ای   3رفتکاری، آن را » کاورهکای 

شکه دار و خو شککل می گیبند و آنقدر ری شکما ی  از طبیس  جب یا  زندگی در ما  مکتند  ه  تی ما اما   اورهای  د ار ه

 از وجودشان  ی خببیو.

طور اس چ افباد مضابب  نید. اما چبا انند  ه شد  مداوم  اشن وا یم ونددرمان نش ی  هدر صور  یمشکی  اضابا      

 دی ع اریاسک  و در واقع  مک فتادهیآن ها ا فاق ن ی نند  ه هبگز  با ییدادهایاز رو یرا صکبف نگبان زیادی وانند زمان  یم

اسک   یسکوال نیا بندچیگ ینا جا اسک چ چبا از  جب ه در  نم نشکوند  ه اضکاباب شکا یاسک   ه ر  دهد. چبا متوجه نم

مکیاری ه مورد  وجه  شکناخت   سکان  شکنا سک .  ینی ال-یاز روان سک   ه افباد  نیآنتا ا یدی ا یافته های از یکیقبار گبفته ا ا

شکناخته می شکود ا راذ می  نند.  4یمنیا ی ه عنوان رفتارهارا  ه  ها یاز اسکتبا ه یعیوسک ضیطی، ا مبتی  ه مشککی  اضکاب

سکتبا هی ها فبد   ی ه عنوان مثاال،  ن،ی نا با .اند شکده ی بسکند طبا  یم از آن از وقو  هب آنچه آنتا یبیجاوگ ی با این ا

شکککد که دنبکاال اجتنکاب از آنتکا خواهکد  ود؛ اگب  ی دارداجتمکاع یهکا  یک ب  از موقع که    که، آنتکا این اجتنکاب امککان پکذیب نبکا

ضککور  نانیمانند اطم گبید یها  ی کن سکک   یاز   شککان را طوری انتراب می  نند  دو روی می آورند. یا مثی  لبا  های

شککو نیاید و  یش می  نند هیچ  وجتی را جا  نکنند.  صککی  ه چ ضککاباب را در  ینمیا یرفتارها نیا ه ا سکک  ا ممکن ا
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 همباه  ا  ب  ما  ی پایه و اسکا  همکتندکار  ه اف مشککل اینجاسک   ه از  شکض این واقعی  د، امان و اه مد   اهش ده

 .و این عدم آگاهی  اع  می شود  ه اضاباب در ما  یش از پیش افزایش یا د ی می  نندبیجاوگ

ضکابا       مک یا تمال یدهای تد ی با یافباد مبتی  ه مشککی  ا یش همکتند. اما از آنجا  ه  وجه آنتا   1گوش  ه زن  اری 

سکک ، آنتا وقا از  د شککده ا مککبتا  دگاهید نی ه  ا ا یعی ب خاب  القوه متمب ز  سکک  ن ن را  مکک ینارا    ننده از جتان متنا

 یم 2دی تد ینی  شیپ آن را )روانشکناسکان را  زرگنمایی  ندوقو  خاب  ا تماال واند  ی ه نو ه خود م نی. انادیده می گیبند

 افزایش پیدا  نداضکاباب ی این ها دسک   ه دسک  هو می دهند  ا   ه همهشکود  3 اذب یآًرم ها منجب  ه  عددنامند  و 

مککک لی مادر این افباد   ند. یم شککککل   ی نیمبتو وجود دارد. ا عیوقا یمنف بی ه  ف سککک   ا  وجه  ه ا قا ل  وجهم   ه نیا

مکک مککتند، معموً  ه ا ذا ا  یوشککو ی ه ما  ا آن مواجه م ییها  یاز موقع یاری  مککتن ا لیدل نیمبتو ه  گبیافباد د نکهی ه دان

 .دشوار اس  اریدارند،  م یواقعا   چه فکب و ا ماس

 

نظریه های نوروبیولوژیک در رابطه با اضطراب 3.4  
مکم  های  دن می پبدازند.       سکایب ق شکمندان  ب ا نی ا هماین نظبیه ها مالبا   ه عماکبد مغز و   اور  ودند  ه  نیاواخب دان

ضککاباب  مب زشککود،  ه عنوان  یم دهینام  ادامه یا  4گداالیه آم  یمناقه مغز  ی ماالعا   ی ند.  بخ یم عمل ب  و ا

شکان داده اند  ه م شکانگدای ه  ه آم ییها مونین سک ل شکود  یآ سکناص  یدر مقا ل محبص ها بمعموالی ه طور م وارد می   ب

شککان نمی دهند  وده  ی وا نش   یمار نزد  ی نند)ما شککمندان و عکس العمای ن ضککاباب، دان . در افباد مبتی  ه اختیال ا

 . فعاال اس  شی  گداالیاز آم یناش بدند  ه  ب  و اضاباب نامناس   ی صور م

ضکککاباب در نت می دانیو  ه، ما هامبوزولی       صکککور  می  –شکککبککه  ب    یک -منکاطس مرتاض مغز  عکامل مداوم  جهیا

ضکاباب را  ه  چیهپذیبد.  مک انی،  عامی  در م اکه ند.  ینم  نتایی هدای مناقه مغز ا  جب ه  ی با یاز مناطس مغز یاری 

ضکاباب  سک . ًزما ضک  ی ا سک   ه  یچگونگ ی القوه  با سی و مک این رویداد این ا   ی: شکود یم ویمغز  ه دو  رش  ق

شککناخت مککا  ها و افکار ما  ه عنوان  ییجا ،یشککانی. لوب پ6عاطفیمغز   یو  5یمغز   جب ه متحد گبد هو   ی ه  مام ا 

شکناخت ند،یآ یم سک . آم یمغز  سک ی ه در اعماق مغز قبار دارد،  رشک گداالیا مکا سکا  ا یاز مغز ا  سک .  ب ا ما  ه،ینظب نیا

ضکاباب م ی نتا زمان سک وی ن یا مکا  ا شکناخت یاز مغز عاطف ییها گناالی ه    بای مثاال مابه  نند. و  ه آگاهی ما ی ب مغز 

شککما  شککناختی  ه این نتیجه اگب  سککتفاده از مغز  سککید  ه توانید  ه طور مناقی و  ا ا  ادهیپ آن شککما در ه  یمارها در جنگا  ب

 را رام می  ند.  یو شبکه  ب  عاطف بدیگ یسبق  م مغز ی، شبکه شناختمی  نید نادر همتند یرو
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موضوعانجام شده راجع به  پژوهش های یبررس. 4  
 

افراد جامعه )نه بررسی پژوهش های انجام شده درباره ی تاثیرات روانی منفی یک پاندمی روی  4.1

 الزاماً زندانیان(

شککی  2004) و همکارانش یصیهاور      سککاال  سککار اپیدمی شککده را در طوال  نهیفبد قبنا 129 در پهوه مورد  2003در 

روان پبیشکی را نشکان  ی اً و یشکنتایض ماالعه . ه  ودندوب پاسک  دادروی  ینظبسکنج  نفب  ه ی 129این  ماالعه قبار دادند

. شکد  شکری  داده آن ها درصکد 31.2ی در درصکد و افمکبدگ 28.9 در (PTSD). عیئو اختیال اسکتب  پس از سکانحه داد

مکککبدگ PTSD همچنین همباه  ود. PTSDعیئو  شکککدن شکککتبی  ا  نهی ب قبنا یمد  زمان طوًن در افبادی  یو عیئو اف

ه قبار گبفت در  ما  ممکتقیو  ا فبدی  ه سکار  داشک   ایو داشکتند  ییآشکنا فبدی  ه مبتی  ه سکار   ود  ا ایشکد  ه  اف ی

سکککط  کای وای و همککاران  ودنکد. شکککد، اابا  روانی قبناینکه در مورد  کار نکان   2004) در ماکالعکه ی دیگبی  که  و انجکام 

مککتگی شککامل خ شککد. این اابا  روانی  شککتی نیز دیده  ضککاباب،  حبی  پذیبی،  ی مباقب  های  تدا ، جدایی از جمع، ا

شککد.خوا ی،  مبود  مب ز،  شککامل می  سککتعفا را  شککغای  د،  ی میای  ه  ار و فکب  بدن  ه ا در پهوهش  دودلی، عماکبد 

شککی از قبناینه در افباد دیده   2005) اندمد   یفی  ه  اوا ام ای و همکاران  سککبی  غییبا  رفتاری نا انجام دادند، ی  

سکب  زندگی شکد   مکتن دسک  ها، دوری از جمعی ، و  اخیب در  ازگشک   ه  شک شکامل وسکوا  در  ه این  غییبا  رفتاری 

شکککد. اابا  قبناینکه در دوران  ووید جدید بی  ه در اره ی  پهوهش نبماال  تی ماه ها پس از ا مکام دوران قبناینکه دیده 

شکان داد  ه پاندمی  ووید  19 شکد ن سک . این در  19در چین انجام  شکده ا سکیم  روانی افباد  چین موج   تدید جدی  ب 

شکککی  روانی مانند اختیال هبا  مککبدگی در 1 یماری و قبناینه ای  ه  ه مبدم  حمیل  بد  اع   بوز م ضککاباب و اف ، ا

سککک  شکککده ا سککک   . 2020) ویی و همککاران،  افباد جکامعکه  شکککده ا هکایانکد و )پهوهش دیگبی در جمتوری ایبلنکد انجکام 

شکککان می دهد  دود   2020مکاران ، ه صکککد از مبدم ایبلند  27 ه ن  19در طوال ی  هفته ی ا تدایی قبناینه ی  ویید در

مکب   ه ا تماال  شکان داد  ه گبوه هایی از مبدم ن مکبدگی را نمایش داده اند. این  حقیس ن ضکاباب عمومی و اف شکانه های ا ن

همکتند. این پهوهش نشکان داد  ه آسکی  پذیبی خانو ها نمکب   ه درگیب شکدن  ا این  اضکاباب و افمکبدگی آسکی  پذیب ب 

سکاال و افباد  و سکن و سکاال نمکب   ه دیگب گبوه های سکنی  65همچنین آسکی  پذیبی افباد ممکن  اًی  آقایان  یشکتب اسک .

قشکار جامعه  یشکتب  یشکتب اسک .  ه عیوه  مکانی  ه در ااب شکیو  این  یماری درآمد خود را از دسک  داده اند نمکب   ه دیگب ا

 در معبض ا تی  ه اضاباب و افمبدگی همتند.

 

ناشی از یک پاندمی  بررسی پژوهش های انجام شده درباره ی اضطراب در زندانیان )که الزاماً 4.2

 نیست(

شککی  روانی  ه از  اوال و  بایتون در  تا ی       مکیار جامعی  ه م صکور    سکی در زندان ها«  ه  شکنا  ح  عنوان »روان 

سک . اگبچه این  تاب  ه اختیً ی  ه در ااب ی  پاندمی ممکن  شکده ا سک   بای زندانیان  ه وجود  یاید پبداخته  ممکن ا
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ضکاباب می  و سک ، ولی در مبح   بوما یا در مبح  ا شکاره ای نکبده ا شکود ا سک  ایجاد  ان ماالبی خواند  ه  ا موضکو  ا

 مورد  ح  ما را اه ی  نگا نگی دارد. 
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سکاال       سکی در زندان ها«  در  شکنا شکد  ه  1990 تاب دیگبی  ا همین عنوان یعنی »روان  شکب  شکارا  را اض منت سکط انت  و

 یدهد  ه چگونه دانشک یمنشکان  همانند  تاب قبای  ه  برسکی ممکائل روانشکناختی در درون زندان ها می پبدازد. این  تاب

صکوال روان این  مکندگانیدهد. نو یشکود  ه در درون آن ر  م یزندان و مشککی  طی واند منجب  ه درص  تتب مح یم یاز ا

سکک ی ه چگونه م  تاب  یان می  نند شککنا شکککی  روز  ه روز در  انیدرص زندان شیافزا ی با ی وان از روان و مقا اه  ا م

 مب ز  دزیمجبمان خشن و ممئاه ا ،یمشکل مانند مترافان جنم یدی ا یها نهیها استفاده  بد. آن ها  ب زم زندان یزندگ

سککک نی تکاب همچن نی ننکد. ا یم سکککا یزنکدان  ب  کار نکان م طیاابا  مح ی که  بر سکککاوح  یرا  با یایپبدازد و و  کاهش 

 در ی  فصل از این  تاب مماله ی استب  در زندان مورد  برسی دقیس قبار گبفته اس .  ند. یم شنتادیاستب  پ

ضککاباب در  ین زندانیان پبداخته اند. 1992ًپورنی  و همکاران )      مککاله ی ا صککور  جزئی  بی  ه م شککی  ه    در پهوه

ضکاباب در  ین زندانیان می  شکان داده اند  ه ا شکود. آنتا در پهوهش خود ن شکگبی و خشکون  در آن ها   واند موج  پبخا

قا ل  نقشمی  واند  از اوقا  فبام  ناس  و معقوالو استفاده م در زندان ار اا  همچنین آن ها دریافتند  ه داشتن ی   

 .داشته  اشد انیدر زندان پبخاشگبی و یخاس و خو یافمبدگ یاضاباب،  ال  ها  یبیدر مد ی وجت

 ه  برسکی اضکاباب زندانیانی می پبدازد   1979 )چانا اسکاوانا و همکاران،   ه در هند انتشکار یافته اسک مقاله ی دیگبی      

مکتند و  ضکاعفی ه شکار م سک . این زندانیان  ح  ف شکده ا صکادر ن مکتند و  کو قاعی  بای آن ها   ه هنوز  ح  محا مه ه

سکک . از این جت   ه شککتب ا سککایب زندانیان  ی مککب   ه  ضککاباب در آن ها ن شککیو  ی  پاندمی و  عایای دادگاه ها منجب  ه  ا

طوًنی شکدن روند دادرسکی می گبدد و این  ه نو ه ی خود  اع  طوًنی  ب شکدن این دوره ی اضکاباب  بای این دسکته از 

 زندانیان می شود، این مقاله دارای اهمی  ویهه ای اس . 

 

پاندمی در زندانانجام شده درباره ی  پزشکی )نه روان شناختی( بررسی پژوهش های 4.3  

سککاال  شکک  جتانی  تا چه ای  ح   2020در روز پانزدهو مارچ  سککازمان  تدا شککیو   یماری  بونا،  و در  حبو ه ی 

شککتگاه ها 19عنوان »آمادگی، جاوگیبی و  نتبال  ووید  شککب  بد. در این  تا چه1در زندان ها و دیگب  ازدا  ی راهنما « منت

سککک  ولی این  شکککده ا سکککتورالعمل هایی راجع  ه چگونگی  بخورد  ا این پاندمی در زندان ارائه  مکککیار مفید و د اطیعا   

 . اطیعا  و راهنمایی ها صبفا  تداشتی و پزشکی همتند و اشاره ی اابگذاری  ه مبا   روان شناختی در آن نشده اس 

 وسط انتشارا  اسپبینگب  ه چاپ  2007« در ساال 2پش  میاه های زندان تا ی  ح  عنوان » تداش  عمومی همچنین 

سککید.  سکک نیار شکککل   ی تاب  ه  بر شککد زندان، و  جز  یدر جمع یماری م سککیم  عمومآن  بی اا لیو  حا هیرو  ه ر  ی ب 

شکککل وجود   تاب نیاماال  . می پبدازد انیزندان پس از آزادی سکک   ه در پاندمی ها نیز این م از این جت  قا ل  وجه ا

زندانیانی  ه از زندان خارج می شوند آن  یماری را  ه جامعه  ، یماری در زندان فباگیب می شود و پس از آنی  دارد  ه 

 منتقل می  نند و  اع  سبع  گبفتن شیو  پاندمی می شوند. 
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 یافته های پژوهش. 5

سک ایجاد  ننده های نیقدر مند بیکی از       ضکاباب  ب  از آ سک .  ی دن  یا عوامل ایجاد  نیقدر مند بیکی دیگب از ا

وقتی این دو دسک   ه دسک  هو می دهند و افبادی این دو  ال  را  ا اسک .  ادامه دار دی تد ا مکا   بدن ی  اضکاباب

ی شکود. عای الرصکوص  ه این افباد در محیای  اشکند  ه هو  جب ه می  نند قدر  اضکاباب آوری آن ها چندین  با ب م

 آن محیط نیز  ه خودی خود استب  زا  اشد. زندانیان در دوران شیو  ی  پاندمی چنین وضعیتی را  جب ه می  نند.

مکتند،  ی ه از آزاد یافباد مکتند،  ه ا تماال ز یافباد یعنیخود محبوم ه مکه  ادر  ادی ه در زندان ها ه دیگب در افباد  مقای

 گبیکدی مجاور در افباد  ه طور مداوم  ازداشک   یمکان ها گبیها و د زندان. در همکتند ب بیپذ  یآسک  با ب ی  پاندمی

مکککتند شکککود. عیوه  ب  یماری  فبد  ه فبد ی  خاب انتقاال شیافزا منجب  ه ادی،  ه  ه ا تماال زه  یها یهگیواپیدمی  می 

شکککتبی رنض می  بنکد  که این خود آن هکا را در مقکا کل ه طور معموال افباد در زنکدان هکا  ک ،یتیجمع از  یمکاری هکای زمینکه ای  ی

سککی  پذیب ب می  ند. همچنین  شککت طیشککبای  پاندمی آ سکک .  ی تدا مککیار  د ب از دیگب نقاط جامعه ا در درون زندان ها  

شک گاریسک ضکع دن،ی  شک   سکتب ، ضی تدا سک  هی،  غذ اً ا صکبف داروها یا  ،نامنا مکیاری از عوامل دیگب م مواد مردر و  

 دس   ه دس  هو می دهند  ه محیط زندان را در مد  شیو  ی  پاندمی  ه محیای  میار خابناص  بدیل  نند.

شککیو  پاندمی  دا یبی  ضککاباب در میان زندانیان  ب ااب  شککگیبی از ایجاد ا سکک   ه ا تدا  بای پی شککبایای ًزم ا در چنین 

زم اسک   ه در مورد افبادی  ه  ب ااب این شکیو  دچار اضکاباب شکده اند یا اضکابا ی  ه پیش  ب اندیشکیده شکود. همچنین ً

داشکته اند  شکدید شکده اسک  مورد درمان قبار گیبند و از گمکتبش اضکاباب در آن ها جاوگیبی  ه عمل آید. همچنین  اید 

 از گمتبش اضاباب عده ای از زندانیان  ه زندانیان دیگب جاوگیبی شود.

 

ایجاد اضطراب در زندانیان پس از شیوع یک پاندمی عوامل 5.1  

شیو  ی  پاندمی  ه طور خاص می  واند دًیای  ه دًیل قبای   ه طور  ای عال و دًیای دارد  ه در زندان اضاباب     

اضاباب  عوامل ای اضاباب در زندانیان مورد  برسی قبار می گیبد و سپس  ه طور خاص  عوامل یفزاید. در ادامه ا تدا 

نشده  ا  نون عا  و عامل مفبدی  شری  داده   ه ناشی از شیو  ی  پاندمی اس  مورد  ح  قبار خواهد گبف .

س   ه دس  هو می دهند  ا عوامل متعدد معموً  داس   ه  ه عنوان  نتا عا  اضاباب مورد شناسایی قبار  گیبد.  اکه 

 اضاباب در فبد شکل  گیبد.

یکی از عوامل شکل گیبی اضاباب در افباد ژنتی  می  اشد. ی   زندانی ممکن اس  از نظب ژنتیکی ممتعد ا تی  ه      

 ییامکان را داده اس   ه ژن ها نی ه محققان ا یو روش شناخت یکی کنولوژ یها شبف یپاضاباب  اشد. انوا  مرتاض 

قبار  هیهنوز در مبا ل اول قا ی نند، اما  حق ی برس یشتبی  ا ی نند  ا جزئ یم فایدر  وسعه اضاباب ا ینقشرا  ه 

 تماال ا تیی ،  ا اشند یو اضابا  یدچار اختیً  خاق ی م  ی متگان درجه  اگب ماالعا  نشان داده اند  ه دارد.

. 2015)اسمولب و همکاران،  این فبد  ه اختیً  اضابا ی  یشتب خواهد  ود  

 یمحققان  تداش  روانیکی دیگب از عوامل ایجاد اضاباب در فبد زندانی داشتن  جب ه ی  بوما در گذشته اس .      

دشوار مانند  یدهد.  جب ه ها شیفبد  ه اضاباب را افزا ی واند خاب ا تی یم یاند  ه  بوما در دوران  ود  افتهیدر
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.  وانند عوامل  م   ننده  اشند یم یانزوا همگ ایق، ، طیشدن دوس ، رها  یمبگ  ،یو روان یسوء استفاده جمم

و ش  از  ای بی،  حق ی کایفیا ما    اع  ایجادرا پش  سب گذارده اس   ه  یسرت ی جب ه ها ی ه فبد یهنگام

 ب شودمضاب ندهیدر آ یمرتاف یها  ی، قا ل درص اس   ه ممکن اس  در موقعدر او شده اس  گبانیاعتماد  ه د

  .2013)فبایب و  بوگا، 

رفتار   ی اورند  ه اضاباب  نی ب ا یاز دانشمندان رفتار ی بخیادگیبی هو در ایجاد اضاباب در افباد نقش دارد.      

فبزند نیز دهد،  یداشته  اشد  ه رفتار مضابب را نشان م یمباقب ایوالد  ی ه اگب فبد  یان می  نندآموخته شده اس  و 

) ورستاین و گینمببگ،  در زندگی خویش منعکس  ند داشته  اشد  ه همان رفتار مضابب را لیممکن اس   ما

2010 .  

مصبف مواد مردر یکی از عوامل  میار مواب ایجاد اضاباب در افباد اس . این مورد  ه ویهه در زندان ها ممکن اس       

 تی . نیان  میار  اً ب از دیگب اقشار جامعه اس  یشتب صادق  اشد چبا  ه میزان مصبف مواد اعتیادآور در  ین زندا

دهد و  ه  وسعه اضاباب  شیرا افزا  یعصب ای ی واند ا ما  نگبان یم نیآور روزمبه مانند  افئ ادیاستفاده از مواد اعت

 واند  یزا م یانبژ یها یدنینوشا ه، و نوش ،یمانند قتوه، چا نی ب منا ع  افئ هی ک  .2015)ریچارد و اسمی ،  د م   ن

 یمورد استفاده قبار م ادی ه  ه مقدار ز یهنگام ههیو اضاباب  نند،  ه و یقبار یافباد ا ما    ی اع  شود  بخ

  .بندیگ

زندانیانی  ه دارای مشکی  پزشکی دیگبی همتند ممکن اس  ممتعد درگیب شدن  ا اضاباب نیز  اشند.  بای مثاال      

داده شده اس   ه افباد مبتی  ه آسو یا افبادی  ه دچار  یماری مزمن انمدادی ریه همتند  ه اضاباب در  حقیقا ی نشان 

  .2016) مابیس و همکاران،  نیز دچار می شوند

نگبش زندانیان نیز در ا تماال درگیب شدن آن ها  ا اضاباب در ار باط اس .  بای مثاال در  حقیقا ی مشر  شده      

) ین وونو و  هایی  ه دارای نگبش منفی نگبانه  ه زندگی همتند  یش از دیگبان دچار اضاباب می شونداس   ه آن 

. 2007گینمببگ،   

یکی از عوامل متو اضاباب  بخی از زندانیان در درون زندان این اس   ه  وسط دیگب زندانیان مورد  تدید و      

در زندانی های معموً  اضاباب در زندان  ه  عواملکی دیگب از . همچنین ی  2000)ایبلند،  اخاذی قبار می گیبند

جدیدالورود دیده می شود اضابا ی اس   ه  ه دلیل نا وانی در سازگاری  ا محیط زندان1 در زندانی پدید می آید  ه 

 معموً   ه آن اضاباب زندان2 می گویند ) ار ب، 2001 .

ایجاد اضاباب در افباد  ه  ا موضو  پهوهش نیز ار باط  نگا ن  دارد  ودن در ی  اما یکی از متو  بین عوامل      

وضعی  استب  زا  ه طور مداوم اس . استب  مزمن همواره یکی از عوامل زمینه ساز ا تیی افباد  ه اضاباب محموب 

ولی دًیای وجود دارد  ه در دوران شیو  ی  پاندمی استب  مزمن یکی از مشکی   مام افباد جامعه اس   می شود.

این مشکل در زندانیان  یش از سایب اقشار جامعه دیده می شود. یکی از این دًیل این اس   ه در دوران شیو  ی  

 
1 Adjustment Anxiety 
2 Prison Anxiety 
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پاندمی، زندانیان همان ار باط محدودی هو  ه می  وانمتند  ا اعضای خانواده داشته  اشند را در معبض خاب می  ینند.  ه 

از جماه فاصاه گذاری اجتماعی، آمد و شد  ه زندان ها  ه پایین  بین ساس خود می رسد و این  دلیل طبح های مرتاض

 اع  می شود  ه  میاری از زندانیان از  مای  ا ماسی1 افباد خانواده ی خود محبوم  مانند. چنین وضعیتی در آنتا 

کان آن وجود دارد  ه این استب  مزمن  بدیل  ه ایجاد استب  می  ند و  ا ادامه ی این وضعی  و ادامه ی این استب  ام

. 2020)می  و همکاران،  نوعی اضاباب گبدد  

از طبف دیگب، شیو  پاندمی در زندان ها موج  آن می شود  ه زندانبان ها و ممئولین زندان  یش از دیگب اقشار      

مناس  زندان امکان پذیب نیم . در مواردی جامعه نگبان سیمتی خود شوند چبا  ه رعای   مام پبو کل ها در محیط نا

  .2020)والش،   بخی از زندان  انان گزارش داده اند  ه  ا وجود رعای   مام پبو کل ها  از هو  ه پاندمی مبتی شده اند

رفتار وقتی همباه  ا خمتگی و گاه درماندگی در آن ها می شود،  ی ش  در  این نگبانی در زندانبان ها و ممئولین زندان

های خارج از عبف اگب ادامه پیدا  ند عیوه  ب این  ه  ب و  بخورد آنان  ا زندانیان ااب خواهد گذاش . همین  بخورد

رو یه ی ممئولین زندان ااب منفی می گذارد، موج  ایجاد جو مماو از استب   بای زندانیان نیز می شود و در درازمد  

ر آن ها خواهد  ود.این خود یکی از عوامل ایجاد اضاباب د  

و   ه عیوه، زندانیان وقتی متوجه می شوند  ه ی  پاندمی  ه زندان نیز راه یافته اس ،  ا  وجه  ه محیط محدود زندان     

،  یش از سایب اقشار جامعه خود را در معبض ا تیی  ه این فقدان امکانا  مناس   تداشتی و پزشکی در درون زندان

گب در اسب  وق   ه آن ها اطمینان خاطب داده نشود و در عمل نیز آن ها شواهدی داال  ب این نبینند  ه  یماری می  ینند و ا

و این امب   2020)هامب،  سیم  آن ها  بای دول  متو اس ، ممکن اس  جو و ش  و  ب  در محیط زندان ایجاد شود

گبدد  ه  ی ش  رش در زندان یا فبار از زندان و  تی شو اع   بوز رفتارهای خشون   ار و سبپیچی از قواعد زندان 

 ا سب وب ممئولین زندان مواجه خواهد شد و این روند  ه ایجاد اضاباب هو در میان زندانیان و هو در میان زندان  انان 

. 2020)الینمون و گورمن،   م  خواهد  بد  

 

پاندمیایجاد اضطراب در زندانیان پس از شیوع یک و آثار نتایج  5.2  

آاار فبدی اضاباب در زندانیان همانند آااری اس   ه روی دیگب اقشار جامعه می گذارد اگبچه در زندانیان این آاار      

سم  خون را  ه  انیدهد و جب یم شیرا افزا فبددر  و اه مد  اضاباب  نفس و ضب ان قا  .  اشدشدید ب می  واند 

از  شی  اگب.  ند یآماده م دیشد  یوضع  یمواجه شدن  ا  یرا  با فبد یکیزیف اریپاس   م نی. اد ن یمتمب ز م مغز

 یم  اشد مداوم ای  اشد از  د شی ال  اضاباب   اگب . ند  تو  ممکن اس  شبو   ه ا ما  فبد شود دی د شد

 واند  اع   یمد  اضاباب و و ش  م ی می  طوًند. داشته  اش فبد یو روان ی ب سیم  جمم بانگبیو بی واند  أا

و  جه،یمانند سبدرد، سبگ یعیئم ی واند فباوان یامب م نیاستب  را  ه طور منظو آزاد  ند. ا یهورمون ها فبدشود مغز 

سیای از را  ا  یعصب متویساو مغز  می  ند، ا ما  اضاباب و استب  فبد ه  یهنگام. دهد شیافزادر فبد را  یافمبدگ

و  نی. آدرنالطبا ی شده اند دی تد  یپاس   ه در  فبد م   ه  ی بایی مواجه می  ند  ه ایمیهورمون ها و مواد ش

 
1 emotional support 
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 فبد یسیم  جمم  بای واند  یاستب  م یهورمون ها در معبضمد   یقبار گبفتن طوًن. دو نمونه همتند زوالی ور 

وزن  شی واند  ه افزا یمد  م یطوًن زوالیدر معبض  ور .  ه عنوان مثاال قبار گبفتن زیان  ار  اشد در دراز مد 

ممکن  نید. همچننشو نهی پش قا ، و درد قفمه س ،قا  عید  اع  ضب ان سبن وان یم یاختیً  اضابا  . م   ند

 یها متوی ب س نیاضاباب همچن .قبار  گیبد یقاب یها یماریخاب فشار خون  اً و   شیدر معبض افزافبد اس  

 زیاز دس  دادن اشتتا ن ی نظیبممائل گوارش گبیو د ،استاال ، تو  ،ممکن اس  درد معده فبدگذارد.  یم بی أا یگوارش

. واند ر  دهد یم  

 ی با گناالیس دیگب او،  دن ی  جب ه  ندآن را  ه مد  زمان طوًن  ند یاا ما  اضاباب فبد  ه طور مداوم اگب      

 ه   بده و فبد را نمب  ضیرا  ضع فبد دن  یمنیا متوی واند س یم نی. ادریاف  نمی  ند یعی ازگش   ه عماکبد طب

ممکن اس  در صور   ی عادی نیزها نوا م نی. همچن ند آسی  پذیب ب  ی متداوالها یماریو   یبوسیو یعفون  ها

.اضاباب  ار نکنندوجود   

ممکن اس   د،داشته  اش یویر یمزمن انمداد یماری فبد شود. اگب  یم  ب و  و عمس ب  عیاضاباب  اع   نفس سب     

 . واند عیئو آسو را  د ب  ند یم نیاضاباب همچنقبار  گیبد.  مارستانیشدن در   یخاب  متب شیدر معبض افزا

نی، مشکی  خواب، همچنین اضاباب می  واند اابا  دیگبی نیز در فبد داشته  اشد از جماه سبدرد،  نش عضی

. از  ودار شود یعاطفاز نظب  دیشا یا وشود  یعصبان ه را تی ممکن اس  فبد مضابب  افمبدگی و انزوای اجتماعی.

  .2020)چبنی،  اشاره  بد گینیو مم یخوا  ی وان  ه  ا و ،   یعیئو آن م گبید

اضاباب زندانیان  بشمبد. همان طور  ه پیش  ب اشاره شد، در ساس فبافبدی نیز می  وان آاار  میار زیادی را  بای      

د ب از معموال عصبانی شود. این امب در زندان می  واند  میار اضاباب در فبد ممکن اس  منجب  ه این شود  ه فبد زو

مشکل ساز  اشد. چبا  ه زندان محیای اس   ه در  ال  عادی نیز  میار ممتعد پبخاشگبی و نزا  اس  و این 

اضاباب می  واند روی  عامل زندانیان  ا ممئولین  اسی  مضاعض  ی ش   اع  ایجاد جوی پب نش خواهد شد. م

درون زندان  میار متو و  یا ی اس  و اگب چنین  عامای زندان  اایب منفی داشته  اشد. چنین  عامای  بای  بقباری نظو در 

وقتی اضاباب زندانیان  ب ااب شیو  ی  پاندمی شدید ب شود و این  از  ین  بود می  واند  ار را  ه جاهای  اری   کشاند.

اضاباب منجب  ه خشو و عصبانی  در آن ها گبدد،  ی ش  اابا   میار مرب ی  ب روی  عامل سازنده ی آن ها  ا 

دس   ه  ، در خببهای  میاری شنیده شد  ه زندانیان19در زمان فباگیبی پاندمی  ووید  ممئولین زندان خواهد داش .

 بای مثاال در اعتصاب، آشوب و شورش زده اند و  تی در  میاری از زندان ها زندانیان موفس شدند از زندان  گبیزند. 

پس از ایبان در شتب سقز  یش از هفتاد زندانی موفس  ه فبار از زندان شدند. یکی از ممئولین در این را اه  یان داش   ه 

. اندشده ییشناسا زین یو  عداد یخود را معبف ) دود پنض نفب  انیاز زندان یزندان،  عداد نیاز ا یزندانهفتاد فبار  دود 

در  ارولینای شمالی در آمبیکا نیز گزارش  اس . فبار  ب  از  بونا  وده نیا یعا  ا تمالاین ممئوال اظتار داش   ه 

در  بزیل نیز شاهد فبار زندانیان فباوانی از   .2020چ، )لین هایی از فبار زندانیان خابناص از زندان  ه چشو می خورد

 ی ش  این فبارها یکباره ا فاق نیفتاده اند و زمینه هایی در زندان وجود داشته  ه منجب  ه این ا فاقا  . زندان ها  ودیو

 شده اس . یکی از زمینه ها می  واند اضاباب ناشی از مبتی شدن  ه ویبو   بونا  اشد. 
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اضطرابنوع  نیاز به وجود آمدن ا یریجلوگ یبرا ییراه ها 5.3  

 ارها این جماه در اره ی موضوعا  مرتاض  یان شده اس   ه »پیشگیبی  تتب از درمان اس .« در مورد اضاباب نیز      

مب بط  ا  یعوامل  فاظت ایجاد ا هدف  اهش عوامل خاب و  دی ا انهبیشگیپ ی یش هاهمین جماه صادق اس . 

  وان اصیح  بد ) ه عنوان نمونه، سا قه یرا نم یاز عوامل خاب و  فاظت یسندرم ها  اشد.  بخ نیا یو نگتدار یولوژیا 

عوامل خاب و  نیرا اه   یگب یانجیدارند  ه م ییبهای ه هدف قبار دادن متغ ازیمداخی  ن جهی ، و در نتیخانوادگ ی

ممکن  یاز عوامل خاب و  فاظت ی بخ چبا  همتو اس   میار  زین یزمان  نددر  یش های پیشگیبانه اختیال را دارند. 

. 2017)فوا و همکاران،  در دوره های خاصی  یشتب از سایب دوره ها  اایب خود را  گذارنداس    

یکی از متو  بین راه های پیشگیبی از ایجاد اضاباب در نتیجه ی شیو  ی  پاندمی این اس   ه منبع این اضاباب      

ری ناشی می از  ین  بده شود. یعنی از آنجایی  ه این اضاباب در نتیجه ی ی  استب  ادامه دار از مبتی شدن  ه  یما

یشتبین سعی خود را در جت  جاوگیبی از ورود  یماری  ه داخل شود، اگب زندانیان اطمینان  اصل  نند  ه ممئولین  

زندان یا  نتبال آن انجام می دهند،  ی ش  استب  در زندانیان  متب خواهد شد و در نتیجه از ایجاد اضاباب نیز 

فاق افتاد جاوگیبی خواهد شد. یکی از  تتبین  ارهایی  ه در  میاری از  شورها از جماه  شور ایبان در همین راستا ا 

این  ود  ه  ه  میاری از زندانیان میبخابناص مبخصی طوًنی مد  داده شد. این  ار مزایای  میاری دارد. اوال این  ه 

این افباد زندانی میبخابناص این شبایط  ما  را در  نار خانواده های خود سپبی می  نند و همین  اع  می شود  ه 

ود  جب ه  نند دور  مانند. از سوی دیگب  ا  متب شدن جمعی  درون زندان مجاال از اضابا ی  ه در درون زندان ممکن  

مصوب را در راستای جاوگیبی از شیو   یماری رعای   یشتب و موقعی   تتبی فباهو می شود  ه  توان پبو کل های 

ز می  وانند  ا فباغ خاطب  بد. همچنین فشارها  ب روی  ادر زندان نیز نمب   ه قبل  متب می شود و ممئولین زندان نی

  یشتبی در جت   نتبال اوضا   یش  نند.

در راستای  یش  بای  متب  بدن استب  در محیط زندان، یکی از  ارهایی  ه می  وان انجام داد آموزش اس .      

ندانیان  اید اطیعا ی این آموزش  اید هو نمب   ه  ادر زندان انجام گیبد و هو نمب   ه زندانیان. هو  ادر زندان و هو ز

ا تدایی نمب   ه  یماری داشته  اشند و  دانند چه اقداما ی  اع  انتقاال و گمتبش  یماری خواهد شد. آن ها  اید از عیئو 

 یماری اطی  داشته  اشند و همچنین روش های ضدعفونی  بدن دس  ها و لبا  ها و ساوح  اید  ه آن ها آموزش داده 

 شود. 

 بای  ادر زندان و زندانی ها  اید دیگب فباهو  بدن امکانا  ًزم  بای جاوگیبی از گمتبش  یماری اس . اقدام      

و مواد ضدعفونی  ننده  ه میزان  افی وجود داشته  اشد و  ه آن ها داده شود. در ، دستکش یکبار مصبف ماس 

در جاهای مرتاض زندان  اید  ه طور منظو د. ساوح صور  امکان  اید  عداد افباد در هب ا اق زندان  ه  داقل  اهش یا 

 ضدعفونی شوند.

نفب انجام شد نتایض نشان دهنده ی این  ود  ه داشتن ی  رژیو  5500 حقیس زمینه یا ی  ه روی  یش از  ی  در     

گبمی های و  داشتن سبمذایی سالو، داشتن ی  رواال روزانه، نرواندن و گوش نکبدن اخبار راجع  ه شیو  پاندمی، 

 نا باین یکی از راه های  .  2020)ویتا،   یشتب می  واند از ا تی  ه اضاباب و همچنین افمبدگی جاوگیبی  ه عمل آورد
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ایجاد اضاباب در زندانیان در دوره ی شیو  پاندمی این اس   ه منا ع خببی میبمواس را از آن ها دور جاوگیبی از 

 یشتب اخبار دلتبه آور و ناامید ننده منتشب می  نند و همین  اع  ایجاد استب  می گبدد  ه  نیو. چبا  ه چنین منا عی 

 زرگنمایی می  از  د شی  دی تد  یرود  ه  ی ه وجود م یو ش  زمان خود زمینه ساز  ه وجود آمدن اضاباب اس .

باین  اید سعی شود  ه زندانیان از  ال  .  نا بندیگ یخود را دس   و م یمقا اه ا یها یی وانا در مقا ل افباد و شود

 بدید و دودلی در اره ی آینده ی سیمتی خود خارج شوند و اخبار پیشبف  ها در متار پاندمی و درمان مبتییان  ه سمع 

آرامش در آن ها گبدد و آن ها را از دودلی و  بدید دور  ند.و نظب زندانیان  بسد  ا  اع  ایجاد   

 بدن  نیاز   ی با یخو  اریصحب   بدن راه  میکی از اقداما  پیشگیبانه در  وزه ی اضاباب صحب   بدن اس .      

  ا ی  روان شنا . ایپزش  یا  ا ی  ،  اشد دوس   این صحب   بدن می  واند  ا یاس .   ننده مضابب ا ا ماس

 ارهای میبقا ل  حمل  ب دوش فبد  بدیل شوند و این خود  اع  یل دارند  ه  ه نشده  ه سبع   ما انی  یها ینگبان

ه شبایط و موقعی  های ًزم را فباهو آورند  ه افباد زندانی ایجاد اضاباب در فبد می شود. ممئولین زندان ًزم اس   

 ه قوال   توانند  ا مشاورین خببه صحب   نند و درددال  نند و از مشکی  و استب  های خود صحب   نند. یعنی

معبوف زندانیان  اید  توانند سفبه ی دال خود را پیش ی  فبد مورد اعتماد خالی  نند. در همین راستا از آنجایی  ه در 

دوره ی شیو  ی  پاندمی میقا   ضوری زندانیان  ا اعضای خانواده شان زیاد پیشنتاد نمی شود، ولی ًزم اس  

 دهند  ه  یش از پیش از طبیس  ما  های  افنی  ا اعضای خانواده خود در  ما  ممئولین زندان  ه زندانیان این اجازه را 

  اشند.

یی در زمان هاپاشد.  از هو  زندگی زندانیان  ساختاردیگبی  ه می  وان انجام داد این اس   ه اجازه داده نشود  اقدام     

 افباد رواال زندگی خود را متو اس   ه میار  ،شوندی مثل ی  پاندمی  اع  ایجاد استب  در افباد می خارج  ه عوامل

 مام شود  ه زندانی  یسع اید را در زندگی خود  فظ  نند.   فظ ساختار یآنجا  ه ممکن اس   با  او  دننگه دار

 ... انجام دهد و در این راستا  اید  ه زندانیانخواب و مذا خوردن، ودر    های  داوم دار فظ عاد ی یش خود را  با

می  واند در جاوگیبی از ورزش اا   رواال   ینگه داشتن  . 2020)گباور،  انگیزه و مشاوره های مناس  ارائه شود

 یسه  ار در هفته، م شتبی  ای قهیدق 30. ماالعا  نشان داده اس   ه ورزش  ه مد  ا تیی  ه اضاباب  م  شایانی  ند

  .2011) ارص و همکاران،  درصد  اهش دهد 70 واند عیئو اضاباب را  ا 

 نفس عمیس می  واند در ایجاد آرامش و دور  بدن افباد از استب  و اضاباب نقش موابی داشته  اشد. روشی  ه      

 وسط ی  روان پزش   ه نام وینمببگ1  وصیه شده اس  شامل این رویه اس   ه فبد نفس را در مد  چتار اانیه  ه 

اانیه هوا را از طبیس دهان  هش در مد  ، و اانیه آن را در ریه ها نگاه دارد  ه مد  هف   ،داخل ریه ها  فبستد )دم 

 یاس   ه  ازدم طوًن نیدارد ااولیه   ی، آنچه اهمها اهمی  اانویه دارند شمارش البته این خود  یبون  فبستد ) ازدم . 

 د ن یزاد ممه ی نارا تی ها را آهفبد  یعنی ند.  یم دی ا رهایی و خیص شدن  بدن  ازدم  ب  یطوًندم  اشد.   ب از

  2020)میاب،  دده یم نیو استب  را  مک

 
1 Dr. Mimi Winsberg, the co-founder and chief medical officer of Brightside 
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 حقیقا  نشان داده اس   ه گوش دادن  ه موسیقی آرامش  رش یا موسیقی مورد عیقه ی فبد در جاوگیبی از      

 بد  ه  ی برس پهوهشگب بیاخ پهوهش در ی   .2020) اواص آ اما و همکاران،  اباب نقش داردایجاد استب  و اض

  ه دیرس جهینت نیو  ه ا نه ای اهش دهد  دهیچی ار پ  ی وانند اضاباب را در طوال  یم یقیاز موس یانوا  خاص ایآ

)او انب،  همتند ی دیگبموسیقی ها  ار  تتب از نیها در انجام ا یقیموس ی بخ موسیقی در  اهش اضاباب مواب اس  و

  نا باین پرش موسیقی در محیط زندان می  واند  ه روند جاوگیبی از ایجاد اضاباب در زندانیان  م   ند.   . 2019

 

تدابیری برای جلوگیری از گسترش اضطراب در زندان 5.4  

در جت  جاوگیبی از گمتبش اضاباب در  ین زندانیان یکی از متو  بین راه های متار این اس   ه اگب یکی از      

نیان  ه  یماری مبتی شد سبیعا  اقداما ی صور   گیبد  ه دیگب زندانیان اطمینان خاطب داشته  اشند  ه در صور  زندا

گمتبش رعای   تداش  مبتی نرواهند شد. این اطمینان خاطب  اع  می شود  ه استب  آن ها  اهش یا د و در نتیجه از 

 شود یم شنتادیشد، پ دایدر زندان پ فبدی مبتیاگب ین راستا اضاباب در  ین زنانیان جاوگیبی  ه عمل آید. در هم

انجام گیبد. البته این مب الگبی  اید  ه گونه ای  اشد  ه ایجاد استب   و  ار نان انی مام زندان ی با یمب الگب  یفاصاه

شناسایی شوند و مورد آزمایش قبار  گیبند. افبادی  ه  ا  دی   ابهی)  ، سبفه، استاال و م یعیطب بیعیئو م  اافباد . نکند

 ه مکان های  عفون انتقاال و  اهش خاب یبهایمنظور ممدود  بدن ممداشته اند  اید  ه   ینزد ی ما  هافبد مبتی 

، قمم  اوال زندان  ه چتار قمم   قمیو شود ه عنوان مثاال پیشنتاد می شود  ه  دیگبی دور از  اقی زندانیان منتقل شوند.

در آن نگاهداری می شوند.  یعنی  مانی  ه ا تیی آن ها  وسط آزمایشا  مماو شده اس  مکانی اس   ه مبتییان

قمم  دوم مکانی اس   ه افبادی  ه  ا مبتییان در  ما  ممتقیو  ودند و ا تماال زیادی وجود دارد  ه  یماری  ه آنتا 

. قمم  سوم مکانی اس   ه افبادی  ه الزاما   ا مبتییان در  ما  نبوده اند سبای   بده  اشد  ه آنجا منتقل می شوند

ولی عیئمی را از خود نشان می دهند  ه ممکن اس  مشکوص  ه ا تی  اشند  ه آنجا منتقل می شوند و  ح  نظار  قبار 

 یم هی وص نیهمچنشوند.  می گیبند. و قمم  چتارم قمم  عمومی اس   ه  قیه ی زندانیان در آنجا نگاه داشته می

 ه میزان  افی داده شود و همچنین صا ون و  و  ار نان انی ه زندانو مایع ضدعفونی  ننده مصبف  کباریماس   شود

همچنین   .2020)وان  و همکاران،  ی هوای زندان مناس   اشد هی تومایع دستشویی  ه میزان  افی وجود داشته  اشد. 

 اید دور اری انجام دهند. زندانیان میبخابنا ی  ه امکان  یضبور بیپبسنل م ،شوند یفونعضد ساوح  منظو  ه طور

استفاده از مبخصی طوًنی مد  را دارند  اید  ه مبخصی فبستاده شوند. زندانیان میبخابنا ی  ه امکان مشموال شدن 

 ا عفو مشبوط از زندان راهی خانه هایشان عفو را دارند  تتب اس   قیه ی مد  محکومی  خود را در زندان نمانند و مثی 

 شوند.

 یطوًن یمورد ماالعه قبار گبفته اند. آنتا ااب رش شتبی  یرفتار یشناخت یدرمان هادر  وزه ی درمان اضاباب،      

جامه در هفته   ی داقل   اشد. مثیمد   یو طوًن قو   افی را داشته  اشد ه درمان  یمد  نشان داده اند،  ه شبط

شده در آن عیئو اضاباب ظاهب  یایشبااین قبار می دهند  ه  درمان ها ا تدا هدف خود را نی ه مد  سه  ا شش ماه. ا

 نند و سپس آن  ییشناسا ایجاد اضاباب  م   بده اس را  ه  ه  یبمناقیو م ی فکب منف ی، الگواند را درص  نند
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را یاد  گیبد، و وا نش  اضاباب ایجاد  ننده یعوامل  بدیگ یم ادیمضابب  رمای ، درمانگب  ا  م را اصیح  نند. 

های خود را  ح  نظب داشته  اشد.  ا این نظار   ب خود او آگاه می شود  ه مثی گاهی از ا فاقا   فمیبی میبواقع  ینانه 

 ی با یی وانا همچنین و بی  ندرا اندازه گی مب بط  ا خابا  دی تد یساس واقع یمار می  واند .  و  و داشته اس 

و  نفس  ی ریاکمیشنها  یشامل  کنهمچنین ممکن اس   یو رفتار یشناخت یدرمان هاارزیا ی  ند.مقا اه  ا آن ها را 

اضاباب  یا شهی واند  ه  شض عال ر یم یای حا یروان درمانهمچنین  . ند ی م  م ماری  آرام  ب شدن اشند  ه  ه 

دهد  ی جب ه نشان م ار،ی ند.  ا وجود عدم ماالعا  مع ییرا شناسا یروا ط عاطف نیاول در هیاول ی م   ند و ضب ه ها

اگبچه  . رشد ینا وان  ننده را  تبود م ضابابافباد مبتی  ه اختیال ا  یوضع ینو  درمان  ه طور قا ل  وجت نی ه ا

ممکن اس  در محیط زندان  باپی  یفی  ًزم را نداشته  اشد و شاید  وسط زندانی جدی گبفته نشود، ولی رویکبد 

  ای زندان ها  اید  ه این سم   اشد  ه زندانیانی  ه دچار اضاباب همتند را متقاعد  نند  ه  ح  درمان قبار گیبند و

ها  ه این منظور متیا شود. ادر مجبب درمانی نیز در زندان  ًزم اس   

 حقیقا  نشان داده اند  ه مصبف الکل و  نبا و و مصبف  یش از  د  افئین موج  پیشبف  اضاباب در افباد می      

خوشبرتانه در زندان ها مصبف الکل  ه ندر  دیده می شود ولی  ما ان مصبف سیگار و مواد   .2019)رو متب،  شود

در  ین زندانیان دیده می شود. ًزم اس   ه  ه زندانیانی  ه دچار اضاباب همتند  مردر و مصبف  یش از  د چای

 مشاوره هایی در این جت  داده شود  ا از طبیس  و  بدن مصبف این مواد  ه  تبود شبایط خود  م   نند.

ضاباب در آن ها  م   بخی پهوهش ها نشان داده اند  ه اجبای  ئا بهای فی البداهه  وسط افباد می  واند  ه  اهش ا

فبض  نید زندانیان در محیط زندان دور هو جمع شوند و  ه اجبای ی   ئا ب  دون اینکه متن یا   .2018د )چییگ،  ن

 ارگبدان یا صحنه آرایی خاصی داشته  اشد دس   زنند. چنین  ب تی عیوه  ب اینکه لحظا ی فبح  رش  بای زندانیان 

یانی هو  ه  اهش اضاباب در آن ها می در مد ی  ه  ح  استب   ا   شیو  پاندمی همتند فباهو می  ند،  م  شا

  ند.

ی ریاکمیشن ) ه در محیط زندان  ه صور  فبدی یا  ه صور  گبوهی قا ای  اجبا  ساده یها  ی کنهمچنین      

نفس  سیو عم ی ه آرام قهیچند دق ی با این افباد  اید  مواب  اشد. افباد مضابب واند در آرام  بدن  یم شدن دارند 

. دن ن یرا  ا هب  ازدم  امی خال ی خودها هی. رخود را  بس  نند سه نفس ی   ا ا شمارش ایان هب نفس در پ. دن کش

 اید  وجه  . بده و  ا قمم  صور  ادامه دهندشبو  شل  نند و این  ا را  ا  نقاط پایین  دن آگاهانه عضی  خود را 

 ه  مبین دارد و  اید  ه صور  ادامه دار انجام  گیبد  ا نتایض داش   ه ریاکمیشن  ه عنوان متار ی ارائه می شود  ه نیاز 

. ًزم اس  زندانیانی  ه این روش را  بای  اهش اضاباب خود انتراب  1998) ارلو و  باس ، مااوب  اصل شود

 مبین می  وانند از  می  نند  وجیه شوند  ه نباید از  مبینا  ریاکمیشن انتظار معجزه داشته  اشند.  اکه  ا مداوم  و 

 این متار   بای آرام  ب شدن ذهن و روان خود استفاده  نند.

ی اضاباب و افمبدگ نی م   ه  مک ی با دیقبار گبفتن در معبض خورشنتایض پهوهش هایی نشان داده اند  ه      

یی  ه خورده می شود در مذا وی ام لی بد  بای  دناس ،  ه دی  نیتامیمنبع و نی تتب دینور خورش . میار سودمند اس 

ی  ا ین دتامیومصبف اس . عیوه  ب  فظ سیم  استروان،  افباد ًزم یاستروان ها  ی قو ی با  ه آن نیاز دارد و
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متاسفانه در محیط زندان زندانیان از نور خورشید  متبین  تبه را دارند. ماندن طوًنی  .مب بط اس  سیم  روان افباد نیز

مد  در محیط های  اری  عیوه  ب ا تماال ایجاد افمبدگی در افباد می  واند  ه  د ب شدن  اال افباد مضابب منتتی 

زندان  ه آن ها اجازه دهند  ه  یش از شود. در مورد افبادی  ه مبتی  ه اضاباب همتند پیشنتاد می شود  ه ممئولین 

 سایبین  ه  یاط زندان  بوند و در معبض نور خورشید قبار  گیبند.

 .  مبود خواب 2013)نوسبام و وایمببگ،  دارند  نگا نگیخواب و اضاباب را اه  حقیقا  نشان داده اس   ه      

. زندانیان گبددخواب  در  واند  اع  اختیال یم یزن اضابابهمچنین شود، و  آنان  واند  اع  اضاباب یم زندانیان

یعنی هو  می  خواب یعنی  .زندانیان خواب  افی و مناس  داشته  اشند ا  شود یش  دی ازندانیان   نتبال اضاباب ی با

ن  توانند در دوره  عداد ساعا  آن متو اس  و هو  یفی  خواب. ًزم اس  ممئولین زندان  دا یبی  یاندیشند  ه زندانیا

 ی استب  زای شیو  ی  پاندمی خواب مناسبی داشته  اشند.

نتایض ی  پهوهش نشان می اس . یکی دیگب از راه های  اهش اضاباب پرش موسیقی آرام  رش در محیط زندان      

 سیلوئ دیویاز د تب د ی ب اسا  ماالعه ادرصد  اهش دهد.  65دهد  ه موسیقی می  واند اضاباب و استب  را  ا 

هاجمون1 ، انوا  مرتافی از موسیقی ها وجود دارند  ه وقتی  ه آن گوش داده می شود، می  واند  ه  اهش چشمگیب 

 شده یخاص طبا  گونه ای ه  ی را محوال  بد  ه ل پازل فهیوظ یماالعه  ه داوطابان نیاد. ن ساس اضاباب  م  

 شگاهیمرتاض را در آزما ی اال پزشکان انوا  آهن  ها نیع دررا  ه آزمودنی القا  نند.  مرتاض استب  بیمقاد  ودند  ا

درصد  م   65 ه طور خاص  ه  اهش ساس اضاباب افباد  ا  موسیقی  ی ه  نجاس یا جال .  بدند یپرش م

. در محیط زندان نیز می  وان  ا پرش موسیقی هایی  ه آرام  رش  ودن آن ها  ا  دی مشر  شده اس ،  ه  بد

ولی  اید  وجه داش   ه موسیقی  ه انتراب می شود آرامش  رش  اشد و گاهی   اهش اضاباب زندانیان  م   بد.

د،  ه نده شیاضاباب را افزا ای ید افمبدگن وان یمموسیقی ااب معکو  هو داشته  اشد.  بخی از موسیقی ها ممکن اس  

  .2015)یل،   بند یرنض م ی یا اضابابدر  اال  اضب از افمبدگ ه  یدافبا در موردخصوص 

آن ها و  اهش  ی ب سیم  روان یادیز بی،  اازندانیان یعیوه  ب  فظ سیم  عموممی  واند نیز ورزش  بدن      

 ند  ی م  م فبد ه  ه  ییایمی ند، مواد ش یم جادیها را ا نیاندورف ی دن  یداشته  اشد. فعال اضاباب در آن ها

دهد، و  ه  یم نیورزش  ه طور منظو عیئو استب  روزمبه را  مک.  2009)او و و اسمی ،  دنداشته  اش یا ما  خو 

ورزش و هو در ساعا   نیهو در   در فبد را سیمتیا ما   ی دن فعالی  ند.  ی م  م یمبارزه  ا اختیً  اضابا 

و  وا  خود را  دنده نیاستب  خود را  مک ند وان ی ا ورزش منظو م زندانیان  ی ب  نی ه ا قوی  می  ند.  پس از آن

.  نا باین ًزم اس  ممئولین زندان  بای مقا اه  ا گمتبش اضاباب دنبف  نخود منح ی استب  زای محیطها یاز نگبان

ناشی از شیو  پاندمی در زندان،  ه فعالی  های ورزشی زندانیان اهمی  ویهه ای دهند و سالن های ورزشی زندان را  یش 

  از پیش در اختیار زندانیان قبار دهند.

 یسع و فبد  اید آور  اشند ادیداشته  اشند و اعت یمنف ی وانند عوارض جانب یم ضابابضد ا یداروها شتبی اگبچه      

 زندانیاگب ، ولی ددرمان  ن یذهن یها یاستبا ه ایسالو  ب،  ی، سب  زندگ باپیقبل از  وسل  ه دارو خود را  ا  د ن

 
1 Dr. David Lewis-Hodgson 
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 یم یمد  طوًن یروزانه  با رواال او در و رفتن او دنیمانع از خوا  این اضاباب و د ب یمد  رنض م یاضاباب طوًن

 ا  یرا  ه را ت پانی   می  بای مثاال   ند. زیرفع اضاباب دارو  جو ی با  رواهد  ه زندان از روانپزش  اید شود، 

می  وان  مکین داد. ولی پیشنتاد می شود  ه این داروها در  نار  فبد اس  یازهای ه متناس   ا نی زی جو یدارو  ی

. یینه  ه  نتا بد،یمورد استفاده قبار گ  باپیدر  نار  اید  یدارودرمان دیگبی  ه پیش  ب گفته شد استفاده شود.اقداما  

مب اه  نی ب ی حبان  ند  ه از م   ی محدود اس   ا  ه فبددوره زمان  ی ی با دارویی درمان نیآال، ا دهیدر  ال  ا

. 2012)وگمن،  ی عبور  ندماری  ی   

نتای   اید خاطبنشان  بد  ه  مام مواردی  ه  ه عنوان راه های پیشگیبی یا درمان یا جاوگیبی از گمتبش در      

انتظار  ل شدن اضاباب در زندانیان در مد  شیو  پاندمی  یان شد می  وانند  ه  تتب شدن وضعی   م   نند و نباید 

این راه  ل ها در محیط زندان عمای نباشند و  می  مام مشکی  را از این طبیس داش . گاهی ممکن اس   بخی از 

ایدآال گبایانه  ه نظب  یایند. ولی متو این اس   ه  ا جایی  ه ممکن اس   یش شود  ه این اقداما  صور   پذیبد  ا 

  توان امیدوار  ود  ه شیو  ی  پاندمی در زندان  اع  ایجاد فاجعه ی انمانی نرواهد شد.

 

یریگ جهینت. 6  

اضاباب در نتیجه ی چند عامل اضاباب را در زمان شیو  ی  پاندمی در زندان شناسایی  بد.  آاارل و واممی  وان ع     

 بای پیشگیبی از متفاو   ه وجود می آید و معموً  ی  عامل منفبد را ممئوال  ه وجود آمدن اضاباب نمی  وان دانم . 

حو شود. آموزش نیز یکی از راهکارهای پیشگیبی از  بوز این مشکل اس . ا تیی افباد  ه اضاباب منبع اضاباب  اید م

همچنین فباهو  بدن امکانا  ًزم  بای جاوگیبی از شیو  پاندمی در پیشگیبی از ایجاد اضاباب در زندانیان مواب اس . 

ی  رو ین روزانه  بای سرن گفتن راجع  ه مشکی  می  واند ا تماال درگیب شدن فبد  ه اضاباب را  اهش دهد. داشتن 

فعالی  های زندانیان نیز در  اهش ا تماال ا تیی  ه اضاباب مواب اس . ورزش منظو و  نفس عمیس و گوش دادن  ه 

موسیقی آرامش  رش نیز راه هایی همتند  ه از طبیس  وسل  ه آن ها می  وان ریم  مبتی شدن  ه اضاباب را در  ین 

های جاوگیبی از گمتبش اضاباب در  ین زندانیان دادن اطمینان خاطب  ه زندانیان اس   یکی از راه زندانیان  اهش داد.

از زندانیان مبتی این  یماری  ه آن ها منتقل نرواهد شد. همچنین در  وزه ی درمان اضاباب، درمان های شناختی  ه 

چنین خودداری از مصبف  ی رویه رفتاری در صور   داوم مواب اس . خودداری از مصبف دخانیا  و مواد مردر و هم

ی چای یا قتوه می  واند  ه  تبود اضاباب  م   ند. اجبای  ئا بهای فی البداهه و اجبای  کنی  های ریاکمیشن چه 

 ه صور  فبدی و چه  ه صور  جمعی می  واند  ه  تبود وضع زندانیان مضابب  یانجامد. استفاده ی  یشتب از نور خورشید 

ب فبد مضابب می  واند  ه او در  تبود مشکل اش  م   ند. پرش موسیقی آرامش  رش و نیز و منظو  بدن خوا

ورزش مداوم می  واند در  نار عوامل دیگب ستمی از  تبودی فبد مضابب را  ه خود اختصاص دهد. ًزم اس   بای 

د. نتایتا  اگب زندانی مضابب در  متب شدن اضاباب در فبد مبتی  ه او یاد داده شود  ه از  حبیفا  شناختی دوری  ن

وضعیتی  اشد  ه نیاز  ه دارودرمانی داشته  اشد می  وان از روان پزش  زندان خواس   ه  بای او داروهای مناس  را 

  جویز  ند.
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مکیاری از  حقیقا  پبداخته شکده اسک . ولی جای  برسکی آاار روان شکناختی        ه موضکو  شکیو  پاندمی در زندان ها در  

شکیو   شکناختی دیگب  سک . پهوهشکگبان عیقه مند می  وانند جوان  روان  شکیو  روی زندانیان در  ین  حقیقا  خالی ا این 

ال افمکبدگی ناشکی از درماندگی  ه در ایام شکیو   یماری در زندان ها پاندمی در زندان را مورد  برسکی قبار دهند.  بای مثا

دیده می شود موضوعی اس   ه می  وان  ه آن پبداخ . همچنین خشو و عصبانی  در زندانیان در نتیجه ی شیو  پاندمی 

سکک . یکی از مبا ثی  ه می  وان راجع  ه آن  حقیقا ی انجام داد  ح  خ شککی زندانیانی قا ای  انجام پهوهش را دارا ود 

سکا قه  مکیاری از زندان ها نیز چنین چیزی  شکیو  ی  پاندمی در زندان دسک   ه این اقدام می زنند و در   سک   ه در زمان  ا

 داشته اس .
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