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Effectiveness of Integration Group Therapy on 
Emotional Self-Awareness, Assertiveness and 

Meaning of Life of Inmates

[1] Shame and aggression: Theoretical ... [2] Self-harm behavior among individuals with 
intermittent explosive disorder and personality ... [3] The relation between emotional 
intelligence and criminal behavior: A study among convicted ... [4] Psychiatric disorder, IQ, 
and emotional intelligence among adolescent detainees: A comparative ... [5] Relationship 
between emotional intelligence and aggression: A systematic ... [6] Teaching emotional 
intelligence to impulsive-aggressive ... [7] A review of the emotional intelligence literature 
and implications for ... [8] Being and becoming a good person: The role of emotional 
intelligence in moral development and ... [9] Meta-analysis of studies on cause and effects 
of runaway girls in ... [10] Effectiveness of emotional intelligence on assertiveness and 
self-esteem in high school girl ... [11] Enhancement of self-regulation, assertiveness, 
and ... [12] An investigation of personality traits in relation to career ... [13] Your perfect 
right: Assertiveness and equality in your life and ... [14] “Prison ain’t free like everyone 
thinks”: Financial stressors faced by incarcerated ... [15] Handbook on the consequences 
of sentencing and punishment ... [16] The life in custody study: The quality of prison life 
in Dutch prison ... [17] Posttraumatic growth in sex offenders: A pilot study with a mixed-
method ... [18] It’s not only what you hold, it’s how you hold it: Dimensions of religiosity 
and meaning ... [19] Handbook of innovative ... [20] Effectiveness of integration group 
therapy on adjustment of male  ...[21] The development of meaning in ... [22] Measurement 
of personal meaning: The psychometric properties of the Life Regard ... [23] . Comparison 
of quality of life between PTSD veterans with and without drug abuse in Rajaee shahr 
hospital of ... [24] Psychometric study of Life reward index- Rivised in patients with ... [25] 
An assertion inventory for use in assessment and ... [26] Effectiveness of psychodrama on 
increasing welfare and assertiveness in girl ... [27] Self-monitoring using mobile phones 
in the early stages of adolescent depression: Randomized controlled ... [28] Correlation 
between enviromental support and emotional ... [29] Effectiveness of integration group 
therapy on ... [30] Effectiveness of integration group therapy on clinical ... [31] Meaning of 
life in Nahjol ... [32] The human quest for meaning: Theories ... [33] Role of god image and 
religional identity in meaning  ... 

Aims: People who are unaware of their emotions have less ability to suppress emotional 
excitement. The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of integration 
group therapy on emotional self-awareness, assertiveness and meaning of life of inmates.
Materials & Methods: This semi-experimental study with pre-test and post-test design with 
control group was conducted among male inmates of central prison in Mashhad in 2018 and 
30 subjects were selected by purposive sampling method and divided into experimental and 
control groups. The research tools were the life regard index, assertion inventory, emotional 
self-awareness scale. The experimental group received integration group therapy in 16 
sessions. Data were analyzed by SPSS 21 software using analysis of covariance.
Findings: There was a significant difference between experimental and control groups in 
terms of emotional self-awareness (F=17.35; p=0.001) and assertiveness (F=9.43; p=0.005), 
but there was no significant difference between experimental and control groups in terms of 
the meaning of life (F=2.46; p=0.12).
Conclusion: Integration group therapy is able to increase the emotional self-awareness and 
assertiveness of inmates, but has no effect on their life regard.
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   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۸دوره                   پژوهشی طب انتظامی- نامه علمیفصل

 بر توحیدی رنگیکپارچه درمانیگروه اثربخشی
 داریمعنی و ورزیجرات هیجانی، خودآگاهی
  زندانیان زندگی

  
  ScM *زرقانی احمدسید

 یفردوس دانشگاه ،یشناسروان و یتیترب علوم دانشکده ،یشناسروان گروه
  رانیا مشهد، مشهد،
  PhD یآبادهاشم یقنبر یبهرامعل

 یفردوس دانشگاه ،یشناسروان و یتیترب علوم دانشکده ،یشناسروان گروه
  رانیا مشهد، مشهد،
  PhD زادهمعینی مجید

 یفردوس دانشگاه ،یشناسروان و یتیترب علوم دانشکده ،یشناسروان گروه
  رانیا مشهد، مشهد،
  BSc نژادیغالمرضائ فرشته

 یفردوس دانشگاه ،یشناسروان و یتیترب علوم دانشکده ،یشناسروان گروه
  رانیا مشهد، مشهد،

  
  دهیچک
در  یکمتر ییخود ناآگاهند، توانا جاناتیکه نسبت به ه یافراد :فاهدا

 یاثربخش یهدف پژوهش حاضر بررس. دارند یجانیه یختگیفرونشاندن برانگ
و  یورزجرات ،یجانیه یخودآگاه زانیبر م یبه روش گروه یددرمانیتوح

  بود. انیزندان یزندگ یارزشمند
آزمون دارای پس-آزمونآزمايشی با طرح پیشاین پژوهش نيمه ها:روش  و مواد

 ۱۳۹۷گروه کنترل در زندانیان مرد زندان مرکزی مشهد در تابستان و پاییز سال 
و دو گروه  گیری هدفمند انتخاب شدندنفر به روش نمونه ۳۰ نجام شد وا

گیری شاخص نگرش به زندگی و ابزارهای اندازهآزمایش و کنترل تقسیم شدند. 
 ۱۶ طی شآزمای گروه ورزی و خودآگاهی هيجانی بود.های جراتنامهپرسش
 و SPSS 21 افزارنرم در قالب ها. دادهگرفتند قرار گروهی درمانیروانمورد  جلسه

   شدند. تحلیل کوواریانس تحلیل آماری روشبا 
نگر توحیدی) و گروه کنترل از درمانی یکپارچهبین گروه آزمایش (گروه ها:یافته

؛ p=٠٠٥/٠ورزی (جرات ) وF=۳۵/۱۷؛ p=٠٠١/٠لحاظ خودآگاهی هیجانی (
۴۳/۹=F( رل از بین گروه آزمایش و گروه کنت لیو ،دار وجود داشتتفاوت معنی

  ).F=۴۶/۲؛ p=١٢/٠داری وجود نداشت (داری زندگی تفاوت معنیلحاظ معنی
 یخودآگاه زانیقادر است م یدیتوح نگرکپارچهی یدرمانگروه گیری:نتیجه
بر نگرش آنها به  یریتاث یدهد ول شیرا افزا انیزندان یورزو جرات یجانیه
  ندارد. یزندگ یداریمعن

  زندگی داریمعنی ورزی،جرات هیجانی، خودآگاهی درمانی، حیدتو ها:کلیدواژه
  
  ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ افت:یدر خیتار
  ۰۱/۰۳/۱۳۹۸ رش:یپذ خیتار

  ۲۵/۰۳/۱۳۹۸تاريخ انتشار الکترونيک: 
  rshiazar@yahoo.coma مسئول: سندهینو*

  
  مقدمه
 در کمتری توانایی ناآگاهند، خود هیجانات به نسبت که افرادی

 تحت فرد وقتی لهمسا این دارند، هیجانی برانگیختگی فرونشاندن
 کلی طور به .]1[شودمی نیز شدیدتر بگیرد، قرار استرس شرایط
 تنظیم در ضعف هیجانی خودآگاهی در ضعف گفت توانمی

 عنوان با که پژوهشی در .]2[داشت خواهد دنبال به را هیجانی
 به محققین شد، انجام مجرمانه رفتار و هیجانی هوش بین ارتباط
 از که کنترل گروه با مقایسه در زندانیان گروه که رسیدند نتیجه این
 نمره هیجانی آگاهی زمینه در ،بودند شده انتخاب عادی افراد بین
 و پرخاشگری با عمیقی نحو به هیجانی هوش .]3[گرفتند تریپایین
 هوش دارای که افرادی .]4, 5[است مرتبط مجرمانه رفتار انجام

 پرخطر رفتارهای به بیشتری احتمال به هستند پایینی هیجانی
 ها،هیجان مدیریت در محدود توانمندی .]6[زد خواهند دست
 .]7[دارد نگه مجرمین بین را مجرمانه رفتار الگوهای تواندمی
 و شهوت رخاشگری،پ مدیریت در توانایی کاهش چنینهم

 تجاوز و دزدی شتم، و ضرب موجب ترتیب به جنسی برانگیختگی
  .]8[دشومی جنسی
 هیجانی هوش هایزیرشاخه از یکی را ورزیجرات مولفان از برخی
 مورد دو را ورزیجرات و هیجانی خودآگاهی آنها واقع در دانند.می
 این معتقدند و دانسته هیجانی هوش هایزیرمجموعه ترینمهم از
 در راستا همین در .]9[دارند یکدیگر با تنگاتنگی ارتباط مفهوم دو

 با که دندرسی نتیجه این به دادند انجام ]10[محققین که پژوهشی
 خواهد پیدا افزایش فرد در هم ورزیجرات هیجانی، هوش افزایش
 و منطقی هایخواسته بر پافشاری ضمن مندجرات فرد .]11[کرد
 و حقوق خود، هایخواسته از دفاع در قاطعانه رفتار انجام
 حقوق اجحاف از و دهدمی قرار توجه مورد را دیگران هایسلیقه
 تواندمی اتجرکم فرد .]12[کندمی خودداری آنها تضییع و دیگران
 نیز پرخاشگرانه و آمیزخصومت شکل به را خود احساسات و رافکا
 کنترل و تهدید از شاننیازهای ارضای برای افراد این دهد، نشان

   .]13[کنندمی استفاده
 شخصی، و صمیمانه روابط رب مخربی اثرات تواندمی بودنزندانی
 تجربیات سایر طور همین و ارزشمندی هویت، ثیرگذاری،تا احساس
 تجربه زندانیان، از برخی برای .]14, 15[بگذارد زندگی معنای با مرتبط
 رد عمیقی وجودی هایبحران وجودآمدنبه موجب بودنحبس در
 روانی رنج و درد و ندگیز در معناییبی با غالبا که شودمی آنها
 "بودنحبس "در تجربه خود پژوهش چندین .]16, 17[شودمی همراه
  .]15-17[اندکرده قلمداد زندگی در معنا دادنازدست برای عاملی را
 شناختیروان عملکرد ترینبرجسته افراد از بسیاری نظر از طرفی، از

 از یکی .]18[است زندگی در هدف و معنا حس هارای مذهب،
 ست.ا توحیدی نگریکپارچه درمان روش تلفیقی، و نگرکل هایروش
 و سو یک از یشناخت و نگرانسانی فنون از که یقیتلف روش این
 ۲۰۰۱ سال در است گرید یسو از اسالم یعرفان و یدیتوح یهاآموزه
 یراستاریو به نینو یدرمانروان هنامکتاب در یطهران یجالل توسط
 عامل ،یدیتوح نگریكپارچه درمان نظر از د.ش یمعرف ]19[ینیکرس
 و است تیشخص یافتگیدیتوح و انسجام روان، سالمت در یاساس
 و یمتعال اهداف بر دیكتا و زتمرك آن به یابیدست راه نیبهتر
   .]20[است یمعنو و ینید یهاارزش
 اثربخشی بررسی حاضر پژوهش هدف ذکرشده، مطاب به توجه با

 هیجانی، خودآگاهی میزان بر هیگرو روش به توحیددرمانی
    بود. زندانیان زندگی ارزشمندی و ورزیتجرا
  هاروش و مواد
دارای  آزمونپس-آزمونطرح پیش آزمايشی بانيمه پژوهش این
 درمان متقاضی مرد زندانیاندر فی تصاد انتساب با کنترل گروه
 و تابستان در هدفمند گیریبه روش نمونهرکزی مشهد م زندان
 میزان کمترین که لهبا توجه به این مسا انجام شد. ۱۳۹۷ سال پاییز
فت اُ  گرفتنو با درنظر ]4[نفر است ۱۲ت آزمایشی مطالعا در نمونه

 بین تصادفی صورت به و شدند انتخاب نفر ۳۰ ،هااحتمالی آزمودنی
  . شدند تقسیم کنترل و آزمایش گروه دو

های نامهشاخص نگرش به زندگی و پرسش گیریاندازه ابزارهای
  خودآگاهی هيجانی بود. ورزی و جرات
 از زندگی به نگرش شاخص اولیه نسخه زندگی: به نگرش شاخص

 لیکرت مقیاس یک در باید آزمودنی که بود شده تشکیل عبارت ۲۸
 اعالم آنها از هریک با را خود مخالفت یا موافقت میزان ایدرجهپنج
به دلیل وجود  زندگی به نگرش شاخص ۱۹۹۸ سال در .]21[کند

ورد تجدید نظر م ]22[دیبتس توسط شناسیمعایبی از لحاظ روش
 ]22[دیبتس توسط R-LRI مورد در بازآزمایی هایقرار گرفت. پایایی
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 هفته ۵ مدت در آزمون این هایدست آمده است. پایایی مقیاسهب
 دادند، انجام ]23[و همکاران عابدحاجی که پژوهشی در است. ۸۰/۰

 محاسبه ۷۵/۰ را زندگی به نگرش شاخص کل کرونباخ آلفای مقدار
 به دادند انجام ]24[فتوکیان و غفاری که دیگری پژوهش در کردند.
در بیماران  زندگی به نگرش گیریاندازه ابزار که رسیدند نتیجه این

 و روایی از ایرانی جامعه در و بوده عدیبُ سرطانی یک ابزار چند
   است. برخوردار مناسبی پایایی

  
 خالصه جلسات درمان توحیدی) ۱ جدول

  جلسه اول
آموزش ، و هدف از تشکیل آن گروهیمعارفه و آشنایی با مقررات مشاوره 

  آرمیدگی، ارایه اطالعات
  جلسه دوم

بردن مشکالت ارتباطی، سعی در برقراری ارتباط با مراجعین و تالش برای ازبین
ارایه بازخورد، همدلی، انعکاس احساس، ارایه اطالعات، های استفاده از تکنیک
  انتقال احساس
  جلسه سوم

سعی در برقراری ارتباط با مراجعین و تالش برای ایجاد فضای اعتماد و همدلی 
های دادن فعال به مراجعین، استفاده از تکنیکش گوشبین مراجعین، آموز

  دادن فعال، همدلی، توجه مثبتگوش
  جلسه چهارم

سعی در برقراری ارتباط با مراجعین و تاکید بر نقش و اهمیت احساسات و 
ار ارایه بازخورد، تبدیل سئوال به اظههای هیجانات بر رفتار، استفاده از تکنیک

دادن فعال، صندلی داغ، صندلی خالی، محتوی، گوشنظر، انعکاس احساس و 
  خودافشاگری، بیان عواطف شخصی

  جلسه پنجم
سعی در برقراری ارتباط بین مراجعین و تشویق اعضا به بیان آزادانه و صریح 

  تبادل احساساتهای احساسات و احوال شخصی، استفاده از تکنیک
  جلسه ششم

لبرت الیس، آ A-B-Cسعی در برقراری ارتباط بین مراجعین و توضیح الگوی 
  در گروه A-B-Cتمرین الگوی 
  جلسه هفتم

  A-B-Cسعی در برقراری ارتباط مراجعین با یکدیگر و تمرین الگوی 
  جلسه هشتم

تاکید بر نقش ترس در جلوگیری از برقراری ارتباط واقعی با خود، دیگران و 
  انجام مواجهه، ارایه تکلیف جهان،

  جلسه نهم
تاکید بر نقش ترس در جلوگیری از رشد شخص و تجربه شکوفایی، استفاده از 

  مواجهه، ارایه اطالعات، همدلیهای تکنیک
  جلسه دهم

ارایه اطالعات، های فاده از تکنیکها در زندگی فرد، استتاکید بر نقش ارزش
  نامشروطدادن فعال، توجه مثبت گوش

  جلسه یازدهم
ها با های مراجعین و توضیح عدم تطابق برخی ارزشکشیدن ارزشبه چالش

  پرسش و پاسخ سقراطینیازهای ارگانیزم، استفاده از  
  جلسه دوازدهم
های وحدت بخش، استفاده از ای از ارزشهای دینی به عنوان گونهتاکید بر ارزش

  ارایه محتویتکنیک 
  جلسه سیزدهم

استفاده از تکنیک  ارگانیسمی، های دینی منطبق با نیازهایبیان برخی ارزش
  ارایه محتوی

  جلسه چهاردهم
توضیح نقش رفتارهای عبادی در ایجاد معنا و اهمیت انجام آنها، استفاده از 

  ارایه محتویتکنیک 
  جلسه پانزدهم

استفاده از تکنیک تاکید بر قدرت معنابخشی دین اسالم به تجربیات مراجعین، 
  ارایه محتوی

  جلسه شانزدهم
خاتمه درمان و تاکید بر لزوم استمرار ارتباط بین درمانجویان و درمانگر پس از 

تبادل های جلسات درمانی در داخل یا حتی بیرون از زندان، استفاده از تکنیک
  احساسات، ارایه محتوی

 و گمبریل توسط :یچیو ر لیگمبر ورزینامه جراتپرسش
 السئو هر است. السئو ۴۰ دارای و شده ساخته ]25[ریچی
 و نگرانی درجه بایستی آزمودنی که است موقعیت یک کنندهبیان

 السئو هر سازد. مشخص السئو هر قبال در را خود پاسخ احتمال
 گذارینمره )۵ تایک  (از لیکرت صورت به کهاست  گزینه ۵ دارای
 وسیله به اصلی آزمون مختلف هایماده عاملی پایایی شود.می

 ۸۱/۰ آزمون این پایایی ضریب و ۷۰/۰ تا ۳۹/۰ بین آن سازندگان
 علوم دانشگاه متخصصان را آزمون این روایی است. شده گزارش
 سال در اصفهان دانشگاه و طباطبایی عالمه شناسیروان و تربیتی
  .]62[کردند ییدتا را آن محتوای روایی و بررسی ۱۳۷۴-۷۵
 گویه ۳۳ دارای :کائر و همکاران هیجانی خودآگاهی نامهپرسش
 ۵ دارای و شده ساخته ]27[و همکاران کائر توسط که است

 مقیاس یک با را ابزار این پاسخگویان است. ماده ۳۳ و زیرمقیاس
 کائر پژوهش در دهند.می جواب )۴ تا صفر (از ایدرجهپنج لیکرت

 آن، محتوایی و صوری روایی سنجش بر عالوه ]27[همکاران و
 با برابر کرونباخ آلفای براساس هیجانی خودآگاهی مقیاس پایایی
 سنجش ضمن ]28[پسندطالع و مهنا پژوهش در شد. گزارش ۸۳/۰
 آلفای براساس هیجانی خودآگاهی مقیاس پایایی صوری، روایی
 میزان گیریاندازه برای آزمون این بود. ۷۹/۰ با برابر کرونباخ

  است. رفته کاربه زندانیان هیجانی خودآگاهی
کميته اخالق الزم و تاييد اخالقی پژوهش در پس از اخذ مجوزهای 

 برای کار فرآیند و ها، روشاهداف، دانشگاه فردوسی مشهد
 توضیح داوطلبان زندانی که معيارهای ورود به پژوهش را داشتند

 شد. گرفته کتبی صورت به آگاهانه رضایت فرم آنها از و داده
 در زندگی داریمعنی و ورزیتجرا هیجانی، خودآگاهی متغیرهای

 )۱ (جدول توحیدی درمانیگروه سپس ،شدند سنجیده آزمونپیش
 و شد اجرا آزمایش گروه برای ایدقیقه۹۰ جلسه ۱۶ در ماه ۴ مدتبه

 دو هر جلسات اتمام از پس نکردند. دریافت ایمداخله کنترل گروه
 به مربوط هاینامهپرسش به دوباره کنترل و آزمایش گروه

   دادند. پاسخ زندگی داریمعنی و ورزیتجرا هیجانی، خودآگاهی
 و فواسمیرن-لموگروفوک آزمون ازها داده بودننرمالبررسی  برای
 و تجزیه برای شد. استفاده لوین آزمون از هاواریانس همگنی برای
 درصد، (فراوانی، توصیفی آمار هایشاخص از هاداده تحلیل
 تحلیل آزمون از هاداده استنباط برای و معیار)انحراف و میانگین
در  آزمونپیش اثر کنترل برای چندمتغیری و متغیریتک کواریانس

   شد. استفاده SPSS 21 افزارنرم قالب
  

  هایافته
 در و ۱۳/۳۵±۵۸/۶ آزمایش گروه در کنندگانشرکت سن میانگین
 گروه در کنندگانشرکت %۳/۳۳ .بود ۸۰/۳۴±۱۶/۷ کنترل گروه

 کنترل گروه در بودند. مطلقه %۲۰ و هلمتا %۷/۴۶ مجرد، آزمایش
  بودند. مطلقه %۳/۱۳ و هلمتا %۶۰ مجرد، ۷/۲۶%
  

  های پژوهش در دو گروه کنترل و آزمايشمیانگین نمرات آزمون) ٢جدول 
  داریسطح معنی  آزمونپس  آزمونپیش  شاخص

  خودآگاهی هیجانی
 p=۰۰۱/۰  ۶۴/۸۲±۰۳/۱۱  ۲۴/۶۵±۷۶/۱۲  آزمايش

۳۵/۱۷=F ۰۹/۶۵±۱۷/۱۲  ۰۹/۶۳±۵۸/۱۳  کنترل  
  ورزیجرات
 p=۰۰۵/۰  ۹۹/۱۶۱±۶۷/۱۳  ۴۰/۱۳۲±۲۵/۱۸  آزمايش

۴۳/۹=F ۸۸/۱۴۱±۷۳/۲۰  ۰۶/۱۳۹±۵۶/۲۲  کنترل  
  داری زندگیمعنی
 p=۱۲/۰  ۹۴/۷۱±۵۵/۵  ۵۷/۶۱±۳۹/۱۳  آزمايش

۴۶/۲=F ۹۳/۶۷±۶۴/۷  ۱۸/۶۳±۲۱/۹  کنترل  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران یاحمد زرقاندیس ۱۴۶

   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۸دوره                   پژوهشی طب انتظامی- نامه علمیفصل

 گروه و) توحیدی نگریکپارچه درمانیگروه( آزمایش گروه افراد بین
 )،F=۳۵/۱۷؛ p=٠٠١/٠( هیجانی خودآگاهی لحاظ از کنترل
 وداشت  وجود دارمعنی تفاوت .)F=۴۳/۹؛ p=٠٠٥/٠( ورزیتجرا
 زندگی داریمعنی لحاظ از کنترل گروه و آزمایش گروه افراد بین

  .)۲؛ جدول F=۴۶/۲؛ p=١٢/٠(نداشت  وجود داریمعنی تفاوت
  

   بحث
 نگریکپارچه درمانی گروه اثربخشی بررسی حاضر پژوهش هدف

 زندگی داریمعنی و ورزیتجرا هیجانی، خودآگاهی بر توحیدی
 توحیدی نگریکپارچه درمانی گروه هایافته براساس بود. زندانیان
 را زندانیان ورزیتجرا و هیجانی خودآگاهی میزان بود توانسته
 را زندانیان زندگی داریمعنی بود نتوانسته اما دهد، افزایش
 طور به هیجانات بر درمانی توحید اثربخشی باب در دهد. افزایش
 اثربخشی عنوان با ]29[نرااهمک و امیدیان که پژوهشی در کلی،

 پرخاشگری سطح بر توحیدی یکپارچه شیوه به گروهی آموزش
 بر درمان این که رسیدند نتیجه این به دادند انجام شهرکرد زندانیان
 اثرگذاری دالیل از یکی و داشته مثبت اثر پرخاشگری سطح کاهش
 که دانندمی لهمسا این را پرخاشگری کاهش بر توحیدی درمان
 جبران را هامهارت نقصان و کمبودها از بخشی توحیدی درمان
 کند.می آگاه هیجانات بر تسلط ویژه هایمهارت به را فرد و کندمی
 مرحله در که کرد اشاره نکته این به توانمی لهمسا این تبیین در
 است. مراجع فعلی مشکل حل هدف توحیدی، یکپارچه درمان اول
 به اقدام درمانگر خود، از مراجع آگاهی افزایش ضمن مرحله این در

 معنا بدین نماید.می مراجع عاطفی تسکین منظوربه روانی پاالیش
 فعلی احساسات مورد در پرسش و اکنون و اینجا بر تمرکز با که

 اصرار و جویاندرمان سایر یا خود به نسبت درمان، اتاق در جودرمان
 شدهقطع ارتباط مراجع تا شودمی باعث مراجع، توسط آنها ابراز به
 خود وجود از هاییبخش مرور به و بازیابد دوباره را خود رگانیزماُ  با
 این از و سازد وارد خود خویشتن درون به بود، کرده انکار که را

 به را پیشین انکارشده هایقسمت آن با مرتبط هیجانات طریق
 فرد در هیجانی خودآگاهی طریق، این از و کند تجربه واقعی صورت
  کند.می پیدا افزایش

 را ورزیتجرا میزان توانسته توحیدی درمان که لهمسا این مورد در
 به توانمی همسو تحقیقات به اشاره برای دهد، افزایش افراد بین

 اثربخشی بررسی به که کرد اشاره ]30[بزرگیجان و هادی پژوهش
 بالینی و شخصیت هایلفهمو بر توحیدی نگریکپارچه درمان

 درمان که شخصیتی هایلفهمو از یکی که پرداختند زندانیان
 تا که بود جسارت شد، آن افزایش به منجر توحیدی نگریکپارچه
 افزایش دالیل از یکی است. همسو ورزیتجرا با زیادی حدود
 درمان گروهی جلسات بر حاکم فضای توانمی را ورزیتجرا

 در که است ایسازه ورزیتجرا دانست. توحیدی نگریکپارچه
 درمانی گروه در گیرد.می شکل اجتماع در و افراد با برخورد
 بیان را دارند دوست آنچه هر که آزادند افراد توحیدی، نگریکپارچه

 و احساسات بیان برای شرطی یا محدودیت هیچگونه کنند.
 طرف از باال پذیرش و محدودیت نبود این ندارد. وجود افکارشان
 مندیتجرا افزایش موجب و کاسته افراد اضطراب سطح از دیگران،
 است بزرگتر جامعه برای تمرینی درمانی گروه واقع در شود.می آنها
 با توانندمی توحیدی نگریکپارچه درمانی گروه در که تفاوت این با

 حمایت از زیرا بگویند خود مشکالت از و بزنند حرف آسوده خیالی
 تمرین هستند. مطمئن خود هایگروهیهم و درمانگر همراهی و
 جا هر دیگران به توجه بدون تدریج به که شودمی منجر ورزیتجرا
  کنند. رفتار تمندانهجرا باشد الزم که

 این ورزیتجرا بر توحیدی درمان اثربخشی دالیل از دیگر یکی
 و هیجانی خودآگاهی بین کهاین به توجه با که است لهمسا
 خودآگاهی افزایش با بنابراین دارد؛ وجود رابطه ورزیجرات

  .]10[رودمی باال نیز ورزیتجرا افراد، هیجانی
 نگریکپارچه درمان ثیرات به مربوط پژوهش ادبیات بررسی در

 طور به که ندارد وجود پژوهشی هیچ زندگی، داریمعنی بر توحیدی
 اما باشد، پرداخته زندگی داریمعنی بر درمان این ثیرتا به مستقیم

-مذهبی بینیجهان یک از گرفتهتنشا درمان این اینکه به توجه با
 بر دینداری و معنویت مذهب، اثربخشی به توانمی ،است معنوی
 پژوهش نتایج با حاضر پژوهش نتایج کرد. اشاره زندگی داریمعنی
 ناهمسو ]33[همکاران و خاکشور و ]32[ونگ ،]31[دیگران و شجاعی

   است.
 باالی اهمیت است شده اشاره هاآن به باال در که هاییپژوهش
 اند.کرده گزارش را فرد زندگی دارکردنمعنی در دینی هایارزش
 و دقیق شناسایی نیازمند فرد هر واقعی نیازهای و اهداف یافتن
 یافتن و خودشناسی گفت توانمی پس است. خودش از فرد کامل
 اصلی دالیل از بنابراین، است. زمان کردنطی نیازمند زندگی در معنا
 بربودنزمان زندگی داریمعنی بر درمان اثربخشی دارنشدنمعنی
 درمانگر کمک به زندانیان واقع در است. زندگی در معنا کشف

 خود ارتباطی سبک و بپردازند خود هیجانات شناسایی به توانستند
 برای آنها اما دهند سوق مندیتجرا سمت به را جهان و دیگران با

 ماه ۴ از ترطوالنی زمانی نیازمند زندگی در اصیل معنایی کشف
 حاصل گروه دو بین داریمعنی تفاوت هم دلیل همین به ند؛هست
 درمانی رویکرد این اصلی مفاهیم از موضوع این که صورتی در نشد.
 وحدت معنایی ایجاد درمانی رویکرد این غایت و هدف واقع در بود،
 زمانی رههبُ  در موضوع این به اگر که است فرد درون در بخش

  آمد.می دستبه متفاوتی نتایج شد،می پرداخته متناسب
 لهمسا بودیم، مواجه آن با پژوهش این انجام در که هاییمحدودیت
 از برخی بیان از زندانیان نگرانی همچنینو  زندان محیط در رازداری
 پیشنهاد .، بودرفتارها این بودنجرم خاطر به خود گذشته رفتارهای

 در همچنین و دشو اجرا نیز زندانی زنان روی پژوهش این دشومی
   د.شو برگزار نیز جلسه ۱۶ از بیش مدتی
  گیرینتیجه
 خودآگاهی میزان است قادر توحیدی نگریکپارچه درمانیگروه

ولی تاثیری بر  دهد افزایش را زندانیان ورزیتجرا و هیجانی
  .ندارد زندگی داریمعنی نگرش آنها به

  
 با که آبادی ابراهیم اصغری دکتر آقای از قدردانی: و تشکر

 این انجام جهت سازمانی بستر آوردنفراهم و فراوان هایراهنمایی
   .یمدارا را تشکر کمال نمودند، کمک ما به پژوهش
 آگاهی طرح شروع از قبل کنندگانشرکت کلیه به اخالقی: تاییدیه
 رضایت و بود شده داده طرح هایروش و اهداف مورد در لکام

 به و جلسات شروع از قبل درمانی توحید مداخله برای آگاهانه
  .شد گرفته مراجعین از کتبی صورت
  است. نشده گزارش نویسندگان سوی از موردی منافع: تعارض
 پژوهشگر ،اول) (نویسنده زرقانی احمدسید سندگان:ینو سهم
 آبادیهاشم قنبری بهرامعلی ؛)%۲۵( مقدمه نگارنده/اصلی

 مجید ؛)%۲۵( بحث نگارندهشناس/روش ،دوم) (نویسنده
 فرشته ؛)%۲۵( یآمار گرلیتحل ،سوم) (نویسنده زادهمعینی

 انجام و هاداده آوریجمع ،چهارم) (نویسنده نژادغالمرضائی
  )%۲۵( الزم هایویرایش
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