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      چکیده 
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقالنی، رفتاري و عاطفی بر سازگاري  :مقدمه  

  .زندانیان مرد زندان مرکزي شهرکرد به اجرا درآمده است
ان مرد زندان مرکزي شهرکرد در این پژوهش یک مطالعه آزمایشی با گروه کنترل است که جامعه آماري آن را کلیه زندانی: روش 

که با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی چند مرحله ، نفر زندانی  40حجم نمونه پژوهش . دادند تشکیل می 1389 – 90سال 
از ها آوري دادهبراي جمع.نفر در گروه کنترل جایگزین گردیدند 20نفر در گروه آزمایش و  20اي انتخاب و به صورت تصادفی 

سپس برنامۀ آموزش گروهی کنترل خشم به روش مایکل . به عنوان ابزار غربالگري استفاده گردید )1961، بل( شنامه سازگاريپرس
پس از پایان مداخلۀ درمانی پس آزمون . جلسه هر هفته یک و نیم ساعت بر روي اعضاي گروه آزمایشی اجرا شد 12فري به مدت 

  .دو گروه اخذ گردیدو بعد از یک ماه آزمون پیگیري از هر 
نتایج نشان داد که بین میانگین نمرة سازگاري دو گروه در مرحله پس آزمون و پیگیري تفاوت معنی دار وجود دارد : ها هتیاف 
)002/0 P <( .  

آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقالنی، رفتاري و عاطفی بر افزایش سازگاري زندانیان مرد زندان مرکزي : نتیجه گیري
  . هرکرد مؤثر استش

  .سازگاري، آموزش کنترل خشم، درمان عقالنی، عاطفی و رفتاري :هاکلید واژه
  
  
  
  

Abstract 
Objective :This study evaluated the effectiveness of anger control group training, with rational 

emotive behavior approach on adaptation of male prisoners in shahrekord Central Jail. Method: 
the design of this study is experimental with pretest-posttest control group. the population was 
consisted of all male prisoners in shahrekord Central Jail in 1389-90. Sample size, was 40 
prisoners who were randomly assigned to two groups, as experimental group and control group. 
The Bell Adjustment Inventory was administered before training. The Michael Free's protocol of 
anger control was used for training of the experimental group, one and half hour sessions for 12 
weeks. Results: The results of repeated measures revealed that anger management training 
significantly reduced maladaptive behaviors of prisoners (P< 0/002). Conclusions :A rational 
behavioral and emotional approach of anger control is affective to increase male prisoners’ 
adjustment in shahrekord's Central Jail.  
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 مقدمه

سازگاري ، انطباق متوالی با تغییرات و ایجاد ارتباط بین فرد و محیط است، به نحوي که حداکثر رفاه خویشتن را همراه با رفاه     
رنگ شدن با جماعت نیست، معناي هم بدین ترتیب سازگاري به. سازد اجتماعی، ضمن رعایت حقوق دیگران امکان پذیر می

هنگی دنبال هاي خود را با توجه به چارچوب اجتماعی و فر ن حقیقت است که هر فرد باید هدفسازگاري به معناي شناخت ای
ها آن را  هاي خاص زندان حائز اهمیت است، به طوري که این ویژگی ها به دلیل ویژگی ناسازگاري در زندان ).1995راجرز، (نماید 

ان تداعی کننده وضعیت دشوار و سختی است تا حدي که براي نام زند. کند هاي اجتماعی و اصالحی متمایز می از سایر محیط
) 5،2007اسالم، ویک، و رولینس(زاست، که البته چندان هم دور از واقعیت نیست  بیشتر مردم یادآور محیطی استرس آور و وحشت

هاي غیر عادي و  ها محیط نزندا. در واقع محیط زندان، نه فقط براي زندانیان حتی براي پرسنل زندان نیز سخت و استرس زا است
هایی چون فضاي فیزیکی محدود با دیوارهاي بلند، با تاریخچه اي طوالنی و خاص براي تنبیه خشونت  غیر طبیعی هستند با ویژگی

همچنین محیط ). 2008، 6همل و تامسون(شوند  شان در این مکان نگه داري می گران و خاطیان قانون که آنان برخالف میل و اراده
شود و نتیجه این  شناختی که باعث افزایش ناسازگاري می هاي عمیق روان ها و آسیب دان و از دست دادن آزادي سبب ضربهزن

شود که زندانیان و کارمندان حساسیت خود را نسبت به میزان معین و خاصی از رفتارهاي ناسازگارانه که در  وضعیت چنان می
به عنوان  انیناسازگارانه زندان يوجود رفتارها .)2007اسالم، ویک، و رولینس ،(ند ده کنند از دست می اطراف خود مشاهده می

در  يو عاد یعیطب يا دهیپد يغلط شده که ناسازگار دگاهید نیسبب ا یها مطرح است و حت در زندان جیو را یمشکل عموم کی
و کنار  رلکنت يها ها است که به دنبال راه اندغدغه کارکنان زند نیتر موضوع مهم نیحال ا نیبا ا). 1387شمس، (زندان است 

  .هستند دهیپد نیآمدن با ا

، 7جیانـگ و دوئـل  (ها در مورد کنترل ناسازگاري در زندان معتقد به نقش حیاتی کیفیت مـدیریت زنـدان هسـتند     برخی دیدگاه    
. منـوط بـه مـدیریت و نحـوه آن اسـت     ترین ویژگـی و موضـوع زنـدان و زنـدانی بسـتگی و       به بیانی در نهایت حتی کوچک). 2006

اند که الگوي مهار و کنترل ناسازگاري در زندان براي کنترل و مهار اخالل و بی نظمی، با قوانین خشک و  تحقیقات اخیر تایید کرده
. ردار استهاي تفویض مسئولیت یا مبتنی بر تفاهم و رضایت متقابل از تأثیرگذاري کمتري برخو مدیر مآبانه و قهري نسبت به روش

در بافت زندان رویکردهاي پیشگیري اجتماعی از ناسازگاري که به دادن مسئولیت به زندانی و پرهیز از قوانین تحمیلی به زنـدانیان  
تاکید دارند بر نحوه اعمال قانون جهت اداره زندان و پر کردن اوقات فراغت زندانیان در محیط زندان تکیه دارند و این رویکرد سبب 

شود و در این صورت زندانیان به طور پنهانی یا آشکار بـا مقـررات وضـع     منصفانه بودن روش اداره زندان از دید زندانیان می بهبودي
اند و بـراي تـأثیر گـذاري ایـن      هاي اسکاتلند، سوئد و سوئیس موثر بوده چنین رویکردهایی در زندان. کنند شده در زندان مقابله نمی
  ). 2006جیانگ و دوئل، (ي، زندانیان و کارمندان بایستی به یک اندازه توجیه شوند رویکردها در بهبود سازگار

؛ پیت، 2009،  8گته(پیشینه تحقیقات مختلف حاکی از این است که مداخالت شناختی رفتاري در مشکالت رفتاري جوانان      
، 11زولنر ؛2001، 10شرمن(روانی بیماران ، )2003کاپالن و سادوك،  ؛1385؛ الیس و مکالرن 2010، 9هوگارد، هکشر، و رسنبرگ
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، 14لیم و همکاران ؛ 2009، 13منصور، پوسکر، و بندك -هامدان (مشکالت دانشجویان ، )2011، 12حس و کلینگبرگ؛ 2003
س اختالالت پ ، )2008، 16؛ ودل، املکمپ، و سچیپرس2010، 15المستید، استرو، و کارل(معتادان وابسته به کوکایین ، )2010
رفتاري زندانیان  -و باالخص مشکالت شناختی )1390طیبی و هاشم آبادي، (کاهش فشار روانی ، ) 1388نریمانی و رجبی، ( ضربه

تواند  می) 1388، و کهریزي 1996، ؛ جاللی تهرانی2003، ؛ ویلسون2007،؛ بورکه2010، 17یکتا و هموتفرد، شکوهی  خدایاري (
هاي شناختی رفتاري، که کارایی آن در درمان مشکالت عاطفی، روانی به اثبات دیدگاهیکی از . عناداري منجر شودبه تغییرات م

بر طبق این نظریه، اگر نتیجه یا عارضه و . است) 1913(آلبرت الیس  18(REBT)رسیده است، نظریه عقالنی، رفتاري و عاطفی 
رسد که آن حادثه محرك باعث این  ، چنین به نظر میاي که دارد، به دنبال حادثه محرکی بیاید العاده رفتاري با بار عاطفی فوق

بنابراین . شود عوارض و نتایج عاطفی عمدتاً به وسیله سیستم عقیدتی ایجاد می. نتیجه شده است، در صورتی که واقعاً چنین نیست
عقاید غیرمنطقی او جستجو توان ردپاي آن را در  افتد به سرعت می وقتی عارضه نامطلوبی مانند ناسازگاري براي مراجع اتفاق می

در این صورت اگر این عقاید غیرمنطقی با برخوردي منطقی، مورد بحث و بررسی قرار گیرد و تصحیح گردد ). 1390سلیمی، (کرد 
  .   کند رود و از اتفاق افتادن مجدد آن جلوگیري می عوارض آشفتگی و ناسازگاري از بین می

شناختی  باالخص شیوه منطقی رفتاري الیس   –ف حاکی از این است که مداخالت رفتاريهمانگونه که پیشینه تحقیقات مختل     
 ، لذامتر مورد توجه قرار گرفته استمی تواند به تغییرات معناداري  در افراد  مختلف منجر شود و از آنجا که این شیوه  در ایران  ک

این پژوهش سعی دارد اثر . قرار می دهدبررسی انی مورد شیوه منطقی رفتاري الیس را در جمعیت ایرپژوهش حاضر اثربخشی 
، رفتاري و عاطفی را بر سازگاري زندانیان مرد زندان مرکزي شهرکرد مورد گروهی کنترل خشم به شیوه عقالنی بخشی آموزش

و عاطفی  بر ، رفتاري گروهی کنترل خشم به شیوه عقالنی ال اساسی پاسخ دهد که آیا آموزشرسی قرار دهد و به این سؤبر
  ؟مرد زندان مرکزي شهرکرد موثر استسازگاري زندانیان 

  روش 
جامعه آماري این . در این پژوهش از روش تحقیق تجربی و از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است    

روش نمونه گیري به صورت .  ان تشکیل داده 90 – 1389پژوهش را زندانیان مرد مستقر در زندان مرکزي شهرکرد در سال 
و  )سالمتبند (انتخاب بند یک باشد، به این طریق که از بین بندهاي چهارگانه زندان مرکزي شهرکرد  تصادفی چند مرحله اي می

ن آزمو ،)نفر 127(بین زندانیان چهار اتاق . اتاق به صورت تصادفی انتخاب شدند، چهار اتاق موجود در این بند سپس از بین ده
نفر  20نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و  40از بین آزمودنی هاي با نمره ناسازگاري باالتر به روش تصادفی تعداد سازگاري اجرا و 

  . نفر در گروه کنترل جایگزین گردیدند 20در گروه آزمایش و 
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درصد  35، درصد متاهل 5/62درصد مجرد  و  5/37: توان گفت ت شناختی گروه نمونه میدر مورد متغیرهاي جمعی    
درصد   20، صد  راهنماییدر 30، درصد داراي سطح تحصیلی دبستان 40، درصد جرم شدید 5/67ي جرم خفیف و دارا

و باالترین  33/9ف معیار و انحرا 166/32ها  سن آزمودنی  میانگین. اندرك دانشگاهی بودهدرصد داراي مد 10و متوسطه 
ف معیار و انحرا 7/8تعداد افراد خانواده   میانگین. باشد سال می 21و  51ها به ترتیب  ودنیترین سن در بین آزمو پایین

همچنین در این پژوهش از یک پرسشنامه براي سنجش داده ها . بوده است 3و  12ترین و باالترین و پایین 61/9
 .استفاده شده است

آزمون از و پس آزمونکنندگان در پیشرکتاندازه گیري میزان سازگاري ش براي "سازگاري بل"پرسشنامه 
هاي  در زمینه سازگاري تالش19بل. توسط بل تدوین گردیده است، استفاده شده است) 1961(اي که در سال پرسشنامه

اي انجام داده و از جمله افراد سرشناسی است که در این رابطه کارهاي تحقیقاتی بسیاري را به انجام رسانیده ستردهگ
و ضریب پایایی باز  76/0توسط مهدیان در ایران هنجار یابی و ضریب آلفاي آن  1375پرسشنامه در سال  این. است

فتحی توسط  1388دیگري که در سال  و در تحقیق) 1383شیرازي، (بدست آمده است  82/0آزمایی این پرسشنامه 
) هفته 5(باز آزمایی این پرسشنامه  گزارش شده است و ضریب پایایی 79/0آشتیانی انجام گرفته است، ضریب آلفا 

 .بدست آمده است 82/0

 
 

با هماهنگی مسئوالن زندان قرار شد که هدف مداخله بر آنها ) عوامل مشتبه کننده روایی درونی ( براي کنترل متغیرهاي مزاحم   
اجراي پیش آزمون و انتخاب و  پس از. پوشیده باشد و هیچگونه آموزشی براي افزایش رفتار سازگارانه زندانیان داده نشود 

 (REBT)ها در گروهاي آزمایش و کنترل ، آموزش گروهی کنترل خشم  به شیوه عقالنی، عاطفی و رفتاري  جایگزین کردن آزمودنی
رنامه روزمره خود صورت گرفت و گروه کنترل به ب) چهار هفته(نیم ساعته در یک ماه براي گروه آزمایش در دوازده جلسه یک و 

ادامه داده و هیچگونه برنامه درمانی دریافت نکردند و از آنها فقط پیش آزمون ، پس آزمون و آزمون پیگیري به ) ربندي عاديکا(
، و بر اساس شناخت درمانی بک 20توسط  مایکل فري 1998که در سال  از برنامه شناخت درمانی گروهیهمچنین . عمل آمد

واره منفی افرادي   و تغییر شناخت) چالش(هدف این برنامه، شناخت، رویارویی . ید، استفاده گردالیس و مک مولین تدوین شده
  . )1384، مایکل فري( برند  است که از اختالالت هیجانی از جمله خشم  افراطی رنج می

روند کار . بود، شامل آموزش هاي جلسه به جلسه براي اجراي برنامه آموزش گروهی کنترل خشم گردید ه فصلی که ارائه ددواز     
. شود گیري تربیتی در خصوص مهمترین اصول شناخت درمانی آغاز میکه برنامه با جهت هجلسات آموزشی به این صورت بود

 ، فیزیولوژیکی و هیجانی شروعاکید بر فرایندهاي همبسته شناختی، رفتارياز انسان با ت جلسه اول با ارائه مدل سه سیستمی 
به شرکت کنندگان . آموختند  یا واقعه فعال ساز، باورها، افکار و پیامدهاي هیجانی را A-B-Cمدل  شرکت کنندگان سپس. گردید
د و آنها را در برگه سه ستونی یاداشت کنند ندهد ، بشناس شد تا باورهاي سطحی را که در فاصله بین جلسات درمانی رخ می کمک 

واره در هیجان منفی  سه دوم شامل بحث نظري در مورد نقش شناختجل. باشد می A-B-Cکه هر ستون شامل یکی از مؤلفه هاي 
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شود  کنند و سپس به آنها آموزش داده می را اجرا می A-B-Cهر کدام از شرکت کنندگان تعدادي از مدلهاي بود که یعنی خشم 
سپس آنها چندین روش براي  .ها یا باورهاي مرکزي منفی خود را بشناسند تا با استفاده از روش پیکان رو به پایین طرحواره

کلی از الگوي روابط بین باورهاي منفی نظیر طبقه بندي باورها، تهیه لیست اصلی از تمام باورها و تهیه نقشه  دستیابی به فهمی
که باورها سازمان بندي شدند، شرکت کنندگان چندین روش را براي چالش با باورها نظیر  هنگامی. دنبر شناختی را به کار می

هدف از کاربرد این روشها این . برند ایسه آنها با واقعیت عینی، ارزیابی صحت و درستی هر باور و آزمون تجربی هر باور به کار میمق
شرکت کنندگان سپس شیوه هاي متنوعی . داد زیادي از باورهایشان غلط استاست که شرکت کنندگان به این نتیجه برسند که تع

توان به بازداري پس گستر یا متقابل از باورهاي ابتکاري مانند مخالف  گیرند، از جمله این فنون می یاز چالش با باورها را یاد م
زدایی و تکنیکهایی که مؤلفه هاي شرطی) خود تنبیهی –خود پاداش دهی (ورزي، فنون منبعث از رویکرد خویشتن داري عاملی 

یابد  رات مثبت درمانی پایان میبحث در مورد رویکردهاي براي تداوم اث برنامه با. دارد، نظیر بازداري ارادي کورتکس اشاره کرد
  ) .1384مایکل فري، (

  :ستفاده قرار گرفته استاصول کلی زیر در ساختن برنامه مورد ا

 تربیتی است  –، بیشتر یک رویکرد روانی گیري برنامه به جاي فرایند محوريجهت.  

 هاي الزم را در برنامه یاد گرفته و سپس می گذرانند به گونه اي که مهارت اکنندگان تجربه تربیتی ساختارمندي رشرکت
  .برندکار میبراي مشکالت خود به آنها را

 هاي مربوطه، آموزشی اندام وار وجود داردتواي برنامه و تمرینبین مح.  

 گیرند که با مشکالت خودکار کنندکنندگان یاد میشرکت.  

 شوندچندین جلسه به طور گسترده کار میطی  مهارت هاي پیچیده و دشوار در.  

  این تمرینات عبارتند از اظهار نظرهایی درباره . انجام بخش مهمی از تمرین ها به خود شرکت کنندگان واگذار می شود
  . )1384مایکل فري، (اند ه درمان آنها را کامل کردهعملکرد شان که در تمرین ها و در محیط زندان و جلس

  
  ها یافته

  . است داده شده پس آزمون  و پیگیري  نشان ،روه آزمایش و کنترل در پیش آزمونمیانگین نمرات سازگاري دو گ 1در جدول       
  

 ها در مراحل مختلف آزمایش میانگین و انحراف استاندارد نمرات سازگاري دو گروه آزمودنی -1جدول 
  
  
 
 
 
    
 
  

 پیگیري پس آزمون پیش آزمون گروه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین یارانحراف مع میانگین 

 29/4 45/27 33/5 65/26 41/6 90/34 آزمایش

 19/5 80/34 91/4 95/34 63/5 85/34 کنترل



با هم ندارند  یآزمون تفاوت چندان شیدر پ شینمرات گروه کنترل و آزما نیانگیم گردد یمشاهده م 1در جدول طور که  همان      
که  شود یمشخص م ها نیانگیبا مراجعه به م .شده است شتریدو گروه ب نیا يها نیانگیم نیتفاوت ب يریگیدر پس آزمون و پ یلو

ناسازگاري تفاوت معنادار وجود ) 45/27( يریگیو پ) 65/26(،  پس آزمون )90/34(آزمون  شیمیانگین پ نیدر گروه آزمایش ب
 .است شتهدا انیار نیست به عبارت دیگر آموزش تأثیر معناداري بر کاهش ناسازگاري زنداندارد ولی در گروه کنترل تفاوت معناد

  .آورده شده است 2در جدول  يناسازگار يها برا ینمرات آزمودن لیتحل جینتاهمچنین 
  

 
 ها براي ناسازگاري نتایج تحلیل اندازه هاي مکرر نمرات آزمودنی -2جدول 

 سطح معناداري Fنمره  میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع اثر

      بین گروهی
 002/0 751/61 408/816 1 408/816 گروه
   77/71 38 517/2727 خطا

      درون گروهی
 0001/0 383/30 775/207 2 550/415 ناسازگاري

 0001/0 176/30 /358 2 717/412 گروه* ناسازگاري
   839/6 76 733/519 خطا

               
همچنین نتایج . باشد کنترل و آزمایش معنادار می دهد که تفاوت بین میانگین ناسازگاري دو گروه نشان می  2نتایج جدول     

از آنجایی که تعامل بین متغیرها معنادار . ه سنجش تفاوت معناداري وجود دارددر سه مرحلنشان داد که بین نمرات ناسازگاري 
مقایسه زوجی نمرات . ن گفت که تنها در یک گروه بین میانگین نمرات سه مرحله سنجش تفاوت معنادار وجود داردتوا باشد می می

 . آورده شده است 3سازگاري در جدول 
     

  نتایج مقایسه زوجی نمرات ناسازگاري در سه مرحله آزمایش - 3جدول 

  

 داردانحراف استان ها اختالف میانگین ها آزمون مرحله آزمون گروه

سطح 
 معناداري

 سطح اطمینان 95%

 باالترین سطح ترین سطح پایین

 آزمایش
 پیش آزمون

 381/10 119/6 0/ 000 018/1 *250/8 پس آزمون
 790/9 110/5 0/ 000 018/1 *450/7 پیگیري

 /940 -789/2 0/ 410 / 950 -800/0 پیگیري پس آزمون

 کنترل
 پیش آزمون

 /940 -040/1 0/ 917 / 473 -050/0 پس آزمون
 457/1 -257/1 / 879 / 648 100/0 پیگیري

 237/1 - / 937 / 776 / 519 150/0 پیگیري پس آزمون



طرف و پس آزمون و  کیپیش آزمون از  ها نیانگیدهد که در گروه آزمایش بین م ینشان م 3در جدول  ها نیانگیم یزوج سهیمقا  
در گروه کنترل نیز  باشد این تفاوت معنادار نمی يولی بین پس آزمون و پیگیر اداري وجود داردتفاوت معن گریاز طرف د يریگیپ

  .معناداري بین نمرات سه مرحله آزمایش دیده نشد تفاوت
  

   و نتیجه گیري  بحث
ندانیان مرد بخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقالنی،  رفتاري و عاطفی بر سازگاري زاین پژوهش با هدف اثر       

در سه مرحله سنجش  بین نمرات سازگاري در گروه آزمایش نتایج نشان داد که . زندان مرکزي شهرکرد مورد بررسی قرار گرفت
تفاوت معناداري وجود داشت، ولی در گروه کنترل تفاوت معنادار نبود به عبارت دیگر آموزش ) ، پس آزمون و پیگیريپیش آزمون(

از شناختی رفتاري هاي قبل در حوزه  نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش .ایش سازگاري زندانیان داشته استزتأثیر معناداري بر اف
؛ ، گته)2010(؛ لیم و همکاران و المستید ، استرو و کارل ، پیت، هوگارد، هکشر و رسنبرگ)2011(حس و کلینگبرگ : جمله

، )2001(شرمن  ،)2003(؛ زولنر کاپالن و سادوك ،)2008(چیپرسو س ، ودل، املکمپ)2009(منصور، پوسکر و بندك  -هامدان
) 1390(آبادي و طیبی و قنبري هاشم) 1387(رضایی ، )1388(، نریمانی و رجبی )1385(رن ، الیس و مکال)1998(مایکل فري 

پایایی نتایج درمان تا . ر استاري تا زمان پیگیري پایدااثرات گروه درمانی به شیوه عقالنی،  عاطفی و رفتهمچنین . خوانی داردهم
ها نشان داد که نه تنها نتایج درمان باقی بود بلکه بهبود بهتري را نشان  فاصله یک ماه از خاتمه جلسات اندازه گیري شده و یافته

ماین و و ) 2002(23، هوسل و استتر)2004(22، زیگلر و سمیت)2010(21و هنري فلنگن، النداده است و این نتیجه با نتایج 
اند که نتایج  اند به این نتیجه رسیده هاي پیشگیرانه داشته گیريد که با مرور تحقیقاتی که اندازهخوانی دارنیز هم) 2002(24آمبروس

  .بدست آمده در بیشتر مطالعات تا پایان درمان وجود داشته و حتی در دوره پیگیري بهتر شده است
آن را در درمان ) 2010، 25، شکوهی یکتا، و هموتفرد خدایاري (ها نیز  داني در زندر زمینه کاربرد درمان شناختی رفتار     

دار ر در کاهش عالیم روانشناختی معنیها اثر بخشی درمان شناختی رفتاري را د آن. اختالالت روانی و رفتاري زندانیان بکار بردند
بهبود ا در حل کردن مشکالت بین فردي، ی ردر تحقیقی شناخت درمان) 2008(26همچنین هافمن و اسمیتس. ارزیابی کردند

شناخت درمانی را در درمان ) 2007(بورکه  .اندخود کنترلی، اثربخش ارزیابی کردههاي  هاي اجتماعی و افزایش مهارت مهارت
 مجرمان جنسی به کار برده و معتقد است که شناخت درمانی در درمان مجرمان و مجرمان جنایی اثر مثبتی دارد و مؤثرترین

شناخت درمانی گروهی را در  )1388(و کهریزي ) 1996(در ایران نیز جاللی تهرانی. داند درمان در درمان افسردگی زندانیان می
توان  بنابراین می .ندو آن را مؤثر ارزیابی کرد ندبه اجرا در آوردو استان قم درمان افسردگی زندانیان در زندان وکیل آباد مشهد 

، )2003(،  ویلسون )2007(بورکه ، )2010(27، شکوهی یکتا، و هموتفرد خدایاري هاي تیجه گیري با یافتهکه این ناستنباط کرد 
  .خوانی دارددر زندان هم) 1388(کهریزي و ) 1996(جاللی تهرانی 
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هاي حل مسئله، رتدالیل بروز رفتارهاي ناسازگارانه، فقر مهاترین ثر تحقیقات ذکر شده در این پژوهش، از مهمطبق نتایج اک      
گذاري آموزش دلیل تأثیر. رت هاي برقراري ارتباط مطلوب استهاي اساسی براي کنترل خشم و عدم آگاهی از مهانداشتن مهارت

اي ویژه تسلط بر هکند و فرد را به مهارتها و نقصان مهارت ها را جبران میگروهی کنترل خشم این است که بخشی از کمبود
، این است که مبناي این ار رفته شده در این پژوهش گردیدهثیر گذاري برنامه آموزشی بکآنچه که سبب تأ. ندکهیجانات آگاه می

، این برنامه بر مبناي زي شناختی استوار است و به عالوه، اساس کاهش ناسازگاري بر بازساه برگرفته شده از نظریه الیس استبرنام
هاي منفی، بدبینی ان که داراي شناختفراد است که پس از بازسازي شناختی زندانیتغییرات شناختی و ایجاد تغییر در شناخت ا

، زمینه تغییر در افکار و رفتارهاي ناسازگارانه زندانیان فراهم شده یر منطقی و تعصبات بیجا بوده اند، تفکرات غنسبت به دیگران
طریق تغییر دادن شناختهاي افزایش دهنده خشم  ، کنترل خشم ازز اهمیت است که در برنامه آموزشیاین نکته حای. است

مراجعان انجام گرفته است و تغییرات رفتاري به دنبال تغییرات شناختی ایجاد شده به وجود می آید و سبب کاهش رفتارهاي 
، ي انجام شدهها ژوهش و سایر پژوهشبر مبناي این پ. )1388نعمتی، (نیان شده است ناسازگارانه و در نتیجه بهبود سازگاري زندا

در این پژوهش از طریق ارائه آموزش . بر کنترل خشم و در نتیجه افزایش سازگاري مورد تائید قرار داد  REBTتوان تاثیر  می
تواند نشان دهنده  کنترل خشم به شیوه عقالنی، عاطفی و رفتاري، رفتار سازگارانه زندانیان تا حدود زیادي افزایش یافت و این می

توان نتیجه گرفت که آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقالنی، رفتاري  در مجموع می .بین خشم و سازگاري باشدود رابطه وج
رسد که این نتیجه را  و عاطفی بر افزایش سازگاري زندانیان مرد زندان مرکزي شهرکرد مؤثر است و با احتمال زیاد به نظر می

  .بود سازگاري زندانیان سود برد و در نتیجه از وقوع خطرات احتمالی جلوگیري نمودتوان به سایر بند ها تعمیم و از آن در به می
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