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اثربخشی مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر بر بهزیستی روانشناختی زندانیان مواد مخدر
The effectiveness of positive psychology-based intervention on mental wellbeing of drug prisoners
سید موسی طباطبایی ،1هادی صفری ،2گوهر آلبویه ،3الهه مجدآرا ،4مجتبی
چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر مداخله مبتنی بر روانشناسی
مثبتنگر بر بهزیستی روانشناختی زندانیان مواد مخدر طرحریزی
و اجرا شد .پژوهش حاضر از نوع تجربی همراه با پیشآزمون-
پسآزمون و گروه کنترل بود که با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی  33نفر از مجرمین معتاد در زندان شهرستان سمنان
انتخاب شدند .سپس آزمودنیها با استفاده از گمارش تصادفی در
دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .گروه آزمایش به مدت
 12جلسه هفتگی تحت مداخله روانشناسی مثبت قرار گرفتند.
همه آزمودنیها در مراحل پیشآزمون و پسآزمون به سواالت
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف پاسخ دادند .دادهها با
استفاده از نرمافزار آماری  SPSS19و با استفاده از روش تحلیل
واریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .تحلیل
آماری دادهها نشان داد گروه آزمایش به گونه معناداری در تمام
زیرمقیاسهای اندازهگیری شده نسبت به گروه کنترل بهبود
یافته است ..یافتههای این پژوهش بر اهمیت و اثربخش بودن
مداخالت مثبتنگر بر بهزیستی روانشناختی زندانیان تاکید دارد.
کلیدواژهها :روانشناسی مثبتنگر ،بهزیستی روانشناختی،
زندانیان مواد مخدر

Abstract
The current research was designed and
conducted with the aim of examining the effect
of positive psychology-based intervention on
drug prisoner’s mental well-being. The present
study was an experimental research with pretest, post-test and control group. By using
random sampling method 30 drug prisoners
were selected among prison in the town of
Semnan. Then using a random assignment
subjects were replaced in experimental and
control group. The experimental group
received 12 weekly sessions of positive
psychology
intervention.
All
subjects
responded to Riff’s Psychological Well-being
Questionnaire. Data were analyzed through the
SPSS19 statistical software and multivariate
analysis of variance. Statistical analysis
showed experimental group significantly
improved in all measured subscales compared
with control group. The results of this research
emphasized
on
the
importance
and
effectiveness of positive intervention on drug
prisoner’s mental well-being.
Keywords: positive psychology, mental
well-being, drug prisoners
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مقدمه

هستند ،بسیار مفید و مؤثر است (سرینتون و ناول،7

انسان امروزی در جامعهای زندگی میکند که خطرات

 .)2335فعالیتهای توانبخشی که به طور گستردهای

زیادی آرامش و امنیت وی را تهدید میکند .جرم،1

در زندانها مورد استفاده قرار میگیرند ،کارآموزیهای

تخلف و جنایت از جمله این خطرات میباشند (اندریوز

شغلی و حرفهای ،برنامههای آموزشی و تربیتی،

و بونتا .)1994 ،2جرم یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی

طرحهای کارافرینی و مشاوره و رواندرمانگری فردی

است که در محیطهای مختلف یه شکلهای متفاوتی

و گروهی هستند (مک گر .)2333 ،8پژوهشهای

دیده میشود (گلدوزیان .)2332 ،تردیدی نیست که

مختلف نشان دادهاند که برنامههای رواندرمانگری

جرم پدیده چندعاملی است و نادیده گرفتن هر یک از

فردی و گروهی نقش زیادی در بهبود وضعیت

عوامل آن ،مبارزه با این معضل را مشکل یا ناممکن

روانشناختی و کاهش میزان ارتکاب جرم مددجویان

میسازد .در حال حاضر اغلب جرمشناسان ،روانپزشکان

دارند (فرندشیپ ،بال  ،اریکسون و تورتون .)2333 ،9از

و روانشناسان ،جرم را از چهار منظر زیست شناختی،

سوی دیگر ،زندانها فرصتی برای ارائه مداخالت

روانشناختی ،اجتماعی و حقوقی قابل بررسی میدانند

اساسی میباشد و به همین دلیل مداخالت مختلفی

(فارینگتون ،بیرون و لیبلنس .)1982 ،3متخصصان

جهت درمان اعتیاد و کاهش آسیبها در زندان صورت

معتقدند بسیاری از جرمها ریشه عمیقی در شخصیت

گرفته است که یکی از این مداخالت ،روانشناسی

فرد دارد و از این عقیده حمایت میکند که مجرم نیاز

مثبتنگر میباشد که میتواند بر بهزیستی روانشناختی

به درمان دارد ( بون.)1984 ،4

مجرمین معتاد تاثیرگذار باشد (سربنتون و ناول.)2335 ،

یکی از عواملی که باعث فرسایش و آسیبزایی جامعه

براساس روانشناسی مثبتنگر ،نگرش درباره اختالالت

ایمن میشود ،وجود جرم و زمینههای شکلگیری آن

از چارچوب پزشکی خارج شده است و درمان باید به

است (ایبه .)1989 ،5تاریخچه زندان و مقابله با جرایم

دنبال اصالح و تغییر در کیفیت زندگی و گسترش

نشان داده است که روشهای متکی بر تنبیه و مجازات

توانمندیها و ایجاد رضایت از زندگی و بهزیستی در

نه تنها نمیتواند از بروز و ارتکاب مجدد جرم جلوگیری

جوامع و افراد صورت پذیرد (سلیگمن.)2332 ،13

کنند ،بلکه در مواردی نیز بر شدت این موارد

روانشناسان مثبتنگر معتقدند که به جای تأکید صرف

میافزایند .از این رو ،امروزه اعتقاد بر این است که

بر آسیب شناسی ،باید به دنبال فهم گستره تجارب

استفاده از مهارتهای مداخله روانشناسی مثبتنگر 6بر

انسان از کمبود ،رنج ،بیماری تا شکوفایی ،بهزیستی و

روی مجرمین ،بهخصوص در آن دسته از مجرمینی که

شادمانی باشیم (گبل و هاید2335 ،11؛ جوسف و

دچار نواقص شناختی و اختالالت روانی و اعتیاد

لیندلی .)2336 ،12انسان دارای نیمه مثبت و منفی است

1. crime
2. Andrews, Bonta
3. Farrington , Biron, LeBlanc
4. Bonn
5. Ebbe
6. positivist psychology intervention

7. Crighton, Towel
8. McGuire
9. Friendship, Blud, Erikson, Thorton .
10. Seligman
11. Gable, Haidt
12. Joseph, Lindley
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و اکنون هنگام آن است که به توانمندیها و جنبههای

تحقیقات مختلف نشان میدهد که برنامههای

مثبت وجود انسان توجه شود (پیترسون و سلیگمن،1

رواندرمانگری فردی و گروهی نقش زیادی در بهبود

 .)2334از جمله حیطههای روانشناسی مثبت نگر،

وضعیت روانشناختی و کاهش میزان ارتکاب جرم

شادمانی ،امید ،خالقیت و خرد میباشد (اشنایدر،2

مجدد مددجویان دارند (مک گر .)2333 ،پژوهش

 .)2333بنابراین مداخالت روانشناسی مثبتنگر ،مکمل

فالشا ،باتز ،پت و کربیت ،فرندشیپ  )2334( 6از جمله

روشهای مستقیم برای پیشگیری و درمان آسیبهای

پژوهشهایی است که اثربخشی برنامههای آموزشی

روانی است (دوکورس ،اشتین و سلیگمن.)2335 ،3

گروهی مهارتهای شناختی -رفتاری را به مددجویان

نس )1991(4معتقد است که علت ناتوانی مجرمین

در کاهش محکومیت مجدد در زندانهای انگلستان

معتاد در مشخص نمودن احساسات مثبت آن است که

مورد بررسی قرار داده است .یافته ها نشان داد که

به طور کلی احساسات و تجربیات منفی بسیار آسانتر

اگرچه میزان محکومیت مجدد گروهی از مددجویانی

از احساسات و تجربیات مثبت درک شده و یا در آینده

که در برنامههای آموزش مهارتهای شناختی شرکت

به خاطر آورده میشوند .بنابراین وظیفه مداخله

کرده بودند کمتر از گروه دیگر بود ،اما این تفاوت

روانشناسی مثبتنگر آن است که برکاهش توجه و

معنیدار نبود.

یادآوری خاطرات منفی و افزایش توجه مثبت و سازنده

عالوه بر این ،در سالهای اخیر گروهی از پژوهشگران

به خاطرات مثبت تاکید ورزد.

حوزهی سالمت روانی ملهم از روانشناسی مثبتنگر،

پژوهش تاول )2333( 5تأثیر برنامههای مداخلهای

رویکرد نظری و پژوهشی متفاوتی برای تبیین و مطالعه

متکی بر مجازات و برنامههای متکی بر تقویت

این مفهوم برگزیدهاند .آنان سالمت روانی را معادل

رفتارهای مثبت در یک اردوگاه زندانیان را مورد مقایسه

کارکرد مثبت روانشناختی ،تلقی و آن را در قالب

قرار داد و دریافت که هر چه تاکید بر مجازات در

اصطالح بهزیستی روانشناختی 7مفهومسازی کردهاند.

زندانیان بیشتر شود ،میزان ارتکاب جرم و محکومیت

این گروه نداشتن بیماری را برای احساس سالمت

مجدد نیز افزایش مییابد .در پژوهشی دیگر فرندشیپ

کافی نمیدانند ،بلکه معتقدند که داشتن احساس

و همکاران ( ،)2333کارایی برنامههای شناختی-

رضایت از زندگی ،پیشرفت بسنده ،تعامل کارآمد و مؤثر

رفتاری را در کاهش نشانگان روانشناختی و میزان

با جهان ،انرژی و خلق مثبت پیوند و رابطه مطلوب با

ارتکاب جرم مجدد در دو گروه از مددجویان مردی که

جمع و اجتماع و پیشرفت مثبت ،از مشخصههای فرد

دارای محکومیت  2ساله یا بیشتر بودند مقایسه کردند.

سالم است (رایان و دکی2331 ،8؛ کاردماس.)2337،9

نتایج نشان دادکه گروه آزمایش و گروه کنترل از نظر

یکی از مهمترین مدلهایی که بهزیستی روانشناختی را

وضعیت روانشناختی تفاوت معناداری دارند .نتایج

مفهوم سازی و عملیاتی کرده ،مدل چند بعدی ریف و

1. Peterson, Seligman
2 . Snyder
3. Dukworth, Steen, Seligman
4. Nesse
5. Towel

6. Flashaw, Bates, Pate, Corbet, Friendship
7. Mental well-being
8. Ryan & Deci
9. Karademase

 4سيد موسي طباطبايي و همکاران

Journal of Positive Psychology, No. 3, Winter 2015

همکاران (ریف ،سینگر ،لو و اسیکس )1998 ،1است.

زیرا معتقدند این واژه بیشتر ابعاد مثبت را به ذهن

ریف بهزیستی روانشناختی را تالش فرد برای تحقق

مبادرت می نماید (ریف و همکاران.)1998 ،

تواناییهای بالقوه واقعی خود میداند .این مدل از

تاکنون هیچ تحقیقی در مورد مداخله روانشناسی

طریق ادغام نظریههای مختلف رشد فردی (مانند

مثبتنگر بر بهزیستی روانشناختی مجرمین معتاد

نظریه خودشکوفایی مزلو و شخص کامل راجرز) و

صورت نگرفته است .بنابراین هدف پژوهش حاضر

عملکرد سازگارانه (مانند نظریهی سالمت روانی مثبت

بررسی اثر مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر بر

جاهودا) شکل گرفته و گسترش یافته است (کامپتون،2

بهزیستی روانشناختی مجرمین معتاد است.

 .)2331بر اساس الگوی ریف بهزیستی روانشناختی از
شش عامل تشکیل میشود :پذیرش خود (داشتن

روش

نگرش مثبت به خود) ،رابطه مثبت با دیگران (برقراری

روش پژوهش از نوع تجربی همراه با پیشآزمون و

روابط گرم و صمیمی با دیگران و توانایی همدلی) ،خود

پسآزمون و گروه کنترل بود .جامعه آماری تحقیق

مختاری (احساس استقالل و توانایی ایستادگی در

شامل کلیه مجرمان مواد مخدر استان سمنان بود.

مقابل فشارهای اجتماعی) ،زندگی هدفمند (داشتن

تعداد  33نفر از مجرمین معتادی که در زندان به سر

هدف در زندگی و معنا دادن به آن) ،رشد شخصی

میبردند به صورت تصادفی انتخاب و به گمارش

(احساس رشد مستمر) و تسلط بر محیط (توانایی فرد

تصادفی در گروههای آزمایش و کنترل گنجانده شدند.

در مدیریت محیط) (ریف و همکاران 1989 ،و ریف و

از گروه کنترل یک نفر در زمان پسآزمون دردسترس

کیز .)1995 ،3ابعاد نظری سالمت روانشناختی مثبت در

نبود که تعداد اعضاء گروه کنترل به  14نفر تقلیل پیدا

دیدگاه اخیر شامل ،استقالل ،تسلط محیطی ،رشد

کرد .برای سنجش بهزیستی روانشناختی از مقیاس

فردی ،روابط مثبت با دیگران ،هدفمندی در زندگی و

بهزیستی روانشناختی 6ریف استفاده شد.

پذیرش خود است .الگوی مزبور در سراسر جهان به

مقیاااب زیستیااوا رواختا ا وا :ایننن آزمننون

طور گسترده و وسیعی مورد بررسی و مطالعه قرار

دارای هشنتاد و چهننار سننوال و شنش عامننل پننذیرش

گرفته است (ریف و همکاران1998 ،؛ انتولی و

خود ،ارتباط مثبنت بنا دیگنران ،خودمختناری ،تسنلط

کوکونی .)1998 ،4بهزیستی روانشناختی به عنوان

بننر محننیط ،هدفمننندی در زننندگی و رشنند شخصننی

بازتابی از طرز فکر و واکنشهای هیجانی و احساسات

است .سنجش رابطنه آن بنا سننجههنایی کنه صنفات

مثبت به رویدادهای زندگی میباشد (بارتمن و بونیول،5

شخصننیتی شنناخصهننای بهزیسننتی روانشننناختی را

 .)2337گروهی از روانشناسان به جای اصطالح

مننیسنننجند روایننی مناسننبی را بننرای ایننن مقینناس

سالمت روانی از بهریستی روانشناختی استفاده کردند

نشننان مننیدهننند (ریننف .)1989،پایننایی مقیننناس

1. Ryff, Singer, Love & Essex
2. Compton
3. Keys
4. Antonelli & Cucconi
5. Bartram, Boniwell

بهزیسننتی روانشننناختی در پننژوهشهننای متفنناوت
بررسی گردینده اسنت .رینف ( )1989آلفنای کرونبنا
)6. Mental well-being scale (MWS
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هر یک از مولفنههنا را محاسنبه کنرد کنه اینن نتنایج

مننورد معنننا و مفهننوم خننوشبینننی و مثبننتنگننری و

بدسننت آمنند :پننذیرش خننود( ،)3/93ارتبنناط مثبننت بننا

بیننان اهننداف جلسننه ،خودشناسننی ،پننذیرش خننود و

دیگننران ( ،)3/91خودمختنناری ( ،)3/86تسننلط بننر

عننزت نفننس ،شناسننایی مسننؤلیتهننا ،مننن در نگنناه

محنننیط ( ،)3/93هدفمنننندی در زنننندگی ( )3/93و

دیگران ،خوش بیننی و امیند ،مثبنتنگنری و شنناخت

رشننند شخصنننی ( .)3/87لینننندفورس و همکننناران

ویژگننیهننای مثبننت خننود بننه شننیوه بحننث گروهننی،

( )2336دامنننه ضننریب ثبننات درونننی را بننرای ابعنناد

معرفننی و شناسننایی افکننار غیننرمنطقننی کننه سننبب

مختلننف مقینناس ریننف بننین  3/65تننا  3/73گننزارش

بنندبینی و منفننینگننری نسننبت بننه خننود ،دیگننران و

نمودننند .فقننط ضننریب مؤلفننه هدفمننندی زننندگی

زندگی ،ویژگی افنراد مثبنت نگنر و منفنی نگنر بحنث

 3/24بننود .میکنناییلی منبنع ( )1389پایننایی آزمننون را

و آمننوزش داده شنند .روش آمننوزش بننه ایننن ترتیننب

در نمونه ایرانی بنا اسنتفاده از آلفنای کرونبنا بنرآورد

بود که ابتدا روانشنناس موضنوع هنر جلسنه و هندف

نمننود کننه ضننریب بدسننت آمننده بننرای خودمختنناری

آن را بیان میکنرد و بنه ارائنه موضنوع منیپرداخنت.

( ،)3/35تسننلط بننر محننیط ( ،)3/67رشنند شخصننی

سپس مهارتها در قالب مثنال بینان منیشند و پنس

( ،)3/51ارتبنننناط مثبننننت بننننا دیگننننران (،)3/67

از آن آزمننودنیهننا بننه انجننام فعالیننتهننای عملننی در

هدفمننندی در زننندگی ( ،)3/61پننذیرش خننود ()3/62

زننندان مننیپرداختننند و بازخوردهننای الزم توسننط

و نمنننره کلنننی ( )3/88بنننود .در پنننژوهش حاضنننر

روانشناس به گنروه داده منیشند و در پاینان جلسنه

ضرایب بدسنت آمنده بنرای خودمختناری ،تسنلط بنر

تکلیفی تحت عننوان فعالینت ارائنه منیشند .درمنانگر

محننیط ،رشنند شخصننی ،ارتبنناط مثبننت بننا دیگننران،

از یننک لننپتنناب بننرای ارایننه مطالننب و یادداشننت

هدفمننندی در زننندگی ،پننذیرش خننود و نمننره کلننی

کردن نظنرات آزمنودنیهنا در هنگنام بحنث گروهنی

بنننهترتینننب 0/68 ،0/71 ،0/54 ،0/63 ،0/70 ،0/65

بهره منیبنرد .پنس از اتمنام  12جلسنه مجنددا کلینه

و  0/75بدست آمد.

شننرکتکنننندگان دو گننروه آزمننایش و کنتننرل توسننط

خح ا ه اراتااه مدا لااه :گننروه آزمننایش و کنتننرل

مقیاسهای پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند.

قبننل از شننروع مداخلننه بننه پرسشنننامه بهزیسننتی
روانشناختی پاسنخ دادنند .بنه خناطر تمرکنز بیشنتر و

خواتج

فضای کم ،گنروه آزمنایش بنه دو گنروه (ینک گنروه

برای آزمون فرضیههای پژوهش ،با توجه به گرفتن

هفت نفنر و گنروه دیگنر هشنت نفنر) تقسنیم شندند.

پیشآزمون و پسآزمون در متغیرها تحلیل کواریانس

گننروه آزمننایش منندت  12جلسننه مداخلننه را دریافننت

مناسب بود ولی از آنجایی که فرض همگنی رگرسیونی

نمودند .مداخله ،هفتنهای دوبنار و بنه فاصنله سنه روز

برقرار نبود و همچنین وجود چند خرده مقیاس ،از

و هر جلسه به مدت  93دقیقنه بنود .برنامنه آموزشنی

تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.

ارائه شده شامل سه حنوزه کلنی مثبنتنگنری نسنبت
به خنود ،دنینا و زنندگی بنود کنه در اینن جلسنات در
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جدول .1
میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش به تفکیک گروههای آزمایشی و کنترل
آزماتتا

موغیرها

ک ورل

پیشآزمون روابط مثبت با دیگران

M
57/43

SD
8/89

M
56/71

SD
7/92

پیشآزمون خودمختاری

52/67

5/11

54/33

5/74

پیشآزمون تسلط بر محیط

53/73

11/68

54/33

13/68

پیشآزمون رشد شخصی

58/67

8/83

63/37

13/45

پیشآزمون هدفمندی

55/33

8/67

56/86

8/25

پیشآزمون پذیرش خود

46/83

8/54

49/37

8/45

پسآزمون روابط مثبت با دیگران

63/43

5/51

53/37

7/73

پسآزمون خودمختاری

52/43

5/84

53/14

4/73

پسآزمون تسلط بر محیط

62/63

7/42

47/86

5/34

پسآزمون رشد شخصی

66/27

7/23

53/86

7/62

پسآزمون هدفمندی

63/23

6/48

54/53

7/61

پسآزمون پذیرش خود

58/67

5/65

46/28

8/33

جدول  1میانگین و انحراف استاندارد نمرات

کنترل تقریبا در یک محدوده قرار دارد و این نشانگر

پیشآزمون و پسآزمون خرده مقیاسهای بهزیستی

این است که دو گروه در خرده مقیاسهای بهزیستی

روانی را در بر دارد .براساس جدول  ،1میانگین

روانشناختی قبل از شروع مداخله در یک سطح بودهاند

پیشآزمون خرده مقیاسها در گروههای آزمایشی و

و تفاوتی نداشتهاند.

جدول .2
نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره )(MANOVA
م بع

شا ص آماری

مقدار

F

Sig.

ضرتب اتا

گروه

ویلکز المبدا

3/341

7/131

3/331

3/659

نتایج جدول  2بیانگر آن است که معنیداری آزمون

ضریب اتای جدول دو  65/9درصد از متغیر وابسته

ویلکز قابلیت استفاده از مانوا را مجاز میشمارد .بدین

توسط مداخله تبیین میشود) ،در جدول  3به ارزیابی

معنا که بین خرده مقیاسهای بهزیستی روانی در گروه

جداگانه هر یک از خرده مقیاسهای بهزیستی روانی

آزمایش و گواه تفاوت وجود دارد .چون آزمون

پرداخته شده است.

چندمتغیری از نظر آماری معنادار است (بر اساس

اثربخشي مداخله مبتني بر روانشناسي7 ...
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جدول .3
نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره
م ازع تغییرات

گروه

موغیر

SS

df

MS

F

Sig

ضرتب
اتا

روابط مثبت با دیگران

772/536

1

772/536

3/003 17/432

3/392

خودمختاری

36/893

1

36/893

1/295

3/265

3/346

تسلط بر محیط

1573/93

1

1573/93

38/59

3/000

3/588

رشد شخصی

1115/145

1

3/333 23/338 1115/145

3/429

هدفمندی

235/27

1

235/27

4/73

3/338

3/149

پذیرش خود

1113/32

1

1113/32

23/41

3/333

3/464

بر اساس نتایج بدست آمده در جدول  3بین گروههای

معتاد به اجرا درآمد .آزمون فرضیه نشان داد مداخله

آزمایشی و کنترل از نظر خرده مقیاسهای روابط مثبت

روانشناسی مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی مجرمین

با دیگران ،تسلط بر محیط ،رشد شخصی ،هدفمندی و

مؤثر است .به عبارت دیگر نمرات مربوط به بهزیستی

پذیرش خود تفاوت معنادار وجود دارد و فقط تفاوت بین

روانشناختی در مجرمین معتاد پس از مشارکت در

دو گروه در خرده مقیاس خودمختاری معنادار نیست.

مداخله به طور معناداری در خرده مقیاسهای روابط

حجم اثر مداخله بر تسلط بر محیط ( ،)3/588رشد

مثبت ،تسلط بر محیط ،رشد شخصی ،هدفمندی و

شخصی ( )3/429و پذیرش خود ( )3/464در حد

پذیرش خود افزایش یافته است.

متوسط است و حجم اثر مداخله بر هدفمندی ()3/149

نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای صورت گرفته

پایین و بر روابط مثبت با دیگران ( )3/241و

توسط فرندشیپ و همکاران ( ،)2333تاول (،)2333

سردرگمی ( )3/392در حد متوسط به پایین است.

مکگر ( )2330و فالشا و همکاران ( )2334همسو

جدول  3نشان میدهد که میانگین گروه آزمایش در

میباشد .می توان اینگونه تبیین نمود که افراد با

خرده مقیاسهای روابط مثبت با دیگران ،تسلط بر

رویکرد روانشناسی مثبتنگر یاد میگیرند که با ایجاد

محیط ،رشد شخصی ،هدفمندی و پذیرش خود به

تعادل بین حوزههای ارزشمند زندگی که در حال حاضر

گونهای معنادار باالتر از میانگین این خرده مقیاسها در

وجود دارد با آن ایدهآلی که مدنظر آنان است ،میزان

گروه کنترل است.

بهزیستی روانشناختی باالتری را در خود ایجاد کنند.
عدم توجه به عواطف مثبت در مجرمین معتاد نه تنها

زحث

باعث تشدید عواطف منفی آنان شده ،بلکه باعث

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله

میشود تا آنان به طور کلی وقوع حوادث مثبت و

روانشناسی مثبتنگر بر بهزیستی روانشناختی مجرمین

سازنده را در زندگی خود انکار کنند به گونهای که در
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جلسات اولیه درمان اکثر مجرمین معتاد بر داشتن

با توجه به نتایج تحقیقات پیشین و نتیجه بدست آمده

احساس بهزیستی پایین در موقعیتهای مختلف خود

از پژوهش حاضر ،میتوان گفت که مداخله روانشناسی

تاکید میکردند اما با پیشرفت جلسات درمان آنان

مثبتنگر میتواند به عنوان یک رویکرد اثربخش بر

احساس بهزیستی باالیی را تجربه میکنند و مجرمین

ویژگیهای روانشناختی افراد ،مورد توجه متخصصین

معتاد قادر به یافتن احساسات مثبت خود میشوند.

حوزه سالمت قرار گیرد .در زندگی انسانها تقریباٌ هر

پژوهش حاضر در محیط زندان انجام شدهاست و

چیزی که برچسب خوب یا بد گرفته است ،میتواند

آزمودنیها در حال تحمل حبس خود بودهاند .بدیهی

جنبههای منفی و مثبتی داشته باشد .بر اساس

است محیط زندان فشارهای روانی خاص خود را دارد

روانشناسی مثبت نگر ،اگر یک فرد بتواند بر توانایی،

ولی با این حال مداخله روانشناسی مثبت نگر اکثر

فضایا و نکات مثبت یک موضوع توجه و تمرکز داشته

خرده مقیاسهای بهزیستی روانشناختی آزمودنیهای

باشد ،میتواند زندگی آسانتری را تجربه نماید .در

گروه آزمایش را (در مقایسه با گروه کنترل) به گونهای

دنیایی که زندگی به سرعت در حال سپری شدن است،

معنادار افزایش دادهاست .همچنین ،امکانات زندان از

لذت بردن از دنیا و بالیدن به تواناییهای خود بهتر از

نظر فضا ،شلوغی (سر و صدا) ،تراکم بندهای زندان از

غبطه خوردن به نداشتهها و ناتواناییهای خود است .با

نظر تعداد زندانی و فضای کم برای تمرین آنچه در

توجه به روانشناسی مثبت نگر میتوان به یک تصویر

جلسات گروهی آموختهاند ،اگر چه محدودیتهایی

جامع از سالمت انسان ،بهزیستی روانشناختی و شادابی

ایجاد میکرد اما امکان تعمیم نتایج پژوهش را بخاطر

انسانها دست پیدا نمود.

اجرای پژوهش در محیط واقعی زندان ،افزایش میدهد.

آزمودنیهای پژوهش از نظر سابقه قبلی مصرف مخدر

به منظور جلوگیری از وقفههای ناشی از مرخصیهای

همگن نبودند و این یکی از محدودیتهای پژوهش

پیشبینی نشده ،آزمودنیهایی به عنوان نمونه انتخاب

است .بعضی از آزمودنیهای گروه کنترل و آزمایش

شدهاند که در محدوده زمانی اجرای پژوهش

سابقه مصرف مواد مخدر نداشتهاند و حضورشان در

نمیتوانستند به مرخصی بروند .بهمین خاطر ،اثرات

زندان به خاطر حمل مواد مخدر و سایر جرایم مواد

مثبت ایجاد شده را میتوان فقط (منحصرا) ناشی از

مخدر بوده است .همچنین ،ماده مصرفی آزمودنیهایی

مداخله روانشناسی مثبتنگر دانست .آزمودنیهای

که در گذشته سابقه مصرف داشتهاند ،یکسان نبوده

پژوهش از نظر سواد در سطح پایینی بودند .سواد اکثر

است .بعضی از آنها مواد مخدر سنتی (مثل تریاک و

آزمودنیها در حد راهنمایی بود و فقط یک نفر دارای

شیره) و بعضی دیگر مواد مخدر صنعتی (کراک و

مدرک دیپلم بود .با توجه به تأثیر فزاینده روانشناسی

شیشه) مصرف میکردهاند .دیگر این که اگر چه

مثبت نگر بر خرده مقیاسهای بهزیستی روانشناختی

آزمودنیهای گروه کنترل و آزمایشی در زمان اجرای

زندانیان در این پژوهش ،از لحاظ نظری مفید بودن

پژوهش مواد مصرف نمیکردند ولی وضعیت آنها از

روانشناسی مثبت نگر برای طبقات پایین در شرایطی با

نظر ترک کامل مواد مخدر روشن نبود .دسترسی

امکانات کم در پژوهش ما تایید شده است.

نداشتن به مواد مخدر در زندان برای همه آزمودنیها
یکسان بود ولی ممکن است همه آنها مصرف مواد را

اثربخشي مداخله مبتني بر روانشناسي9 ...
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از روی اختیار کنار نگذاشته باشند و در خارج از زندان و

esteem. Ricerche Di Psicologia, 22 (3),

با دسترسی دوباره به مواد مخدر ،بعضی از آزمودنیها

27-55 (in Italian).

به مصرف مواد مخدر مبادرت ورزند .ما تالش کردیم تا
اثر این نوع ناهمگنیها در آزمودنیها را از طریق
انتساب تصادفی به گروههای آزمایشی و کنترل به
حداقل برسانیم.
این پژوهش تلویحات نظری و کاربردهای عملی چندی

Andrews, D. A., & Bonta, J., L. )1994(.
The psychology of criminal conduct.
Cincinnati, Ohio: Anderson, 120-150.
Bonn, R., L. (1984). Criminology. New
York: Mc Graw Hill, 47-48.
Bartram, D., Boniwell, I. (2007). The

را به دنبال دارد .از نظر تلویحات نظری آن میتوان به

Achieving

تأثیر ایجاد بینش و تغییر نگرش در افراد اشاره نمود که

Well-being.

بهبودی بهزبستی روانشناختی را به همراه دارد که این

happiness:

of

psychological

science
sustained

Positive Psychology, (29): 478-482.

امر در نظریههای مختلف روانشناختی و رواندرمانگری

Compton, W., C. (2001). Toward a

مورد تاکید قرار گرفته است .پیشنهاد میگردد در

tripartite factor structure of mental

پژوهشهای بعدی ضمن انتخاب گروه نمونه از کلیه

health: Subjective well-being, personal

مجرمین معتاد با توجه به سطح تحصیالت و میزان

growth, and religiosity. Journal of

محکومیت آنان ،کارایی رویکردهای مختلف درمانی

Psychology, 135, 486-500.

مورد بررسی قرار گیرد .همچنین مداخله روانشناسی
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