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  دهيچک
از  ،ین منظوردببود. ی زندانمددجویان  بهزیستی فاعلیمیزان امید در  طرح اثربخشی آموزش شناسایی ،پژوهشاین هدف 

 شـاهد نفـر) و  16دو گـروه آزمـایش (  طور تصادفی در صورت در دسترس انتخاب و بهبهنفر  32 زندان قم،بین مددجویان 
مقیاس رضایت از زندگی و مقیاس شادي فاعلی مورد آزمون  پیش و پس از مداخله، با هاآزمودنی نفر) جایگزین شدند.16(

آموزش طـرح   ها نشان داد کهداده. تحلیل کوواریانس دنجام شجلسه ا 12طرح امید بر روي گروه آزمایش در  قرار گرفتند.
پس از اي که گونهمؤثر است؛ به مددجویان شادي فاعلیو  هاي بهزیستی فاعلی نظیر رضایت از زندگیسازه در افزایش امید

مشـاهده   ارتفاوت معناد رضایت از زندگی و شادي فاعلی،آزمون، بین دو گروه پس از مداخله، در عامل تعدیل نمرات پیش
درصد تغییرات در افزایش رضایت از زندگی و شادي فـاعلی شـده    48و  60. همچنین طرح امید به ترتیب موجب شودمی

  است.
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  مقدمه
ان به سـر  نفر در ایران در زند 20000) و 2، ص 2011والمسلی، ( میلیون نفر در سراسر دنیا 1/10بیش از 

 اي برخوردار است.آنها از اهمیت ویژه بهزیستی فاعلی) که بررسی 1391(آلبوکردي و همکاران،  برندمی
هاي دلپذیر، سطح پایین خلق منفی، اي است که شامل تجربه کردن هیجانمفهوم گسترده »بهزیستی فاعلی«

ر خالصه، بهزیستی فاعلی، دو مؤلفه طو). به69ص  ،2009دینر و همکاران،و رضایت از زندگی باالست (
هاي عاطفی یا هیجانی مشتمل بر تعادل عاطفه مثبت (شادي) و عاطفه منفی مؤلفه ؛عاطفی و شناختی دارد

است. مؤلّفه شناختی (رضایت از زندگی) نیز ارزیابی شناختی است که هر فرد از کیفیت زندگی کلی یـا  
  ).1390منصور و مظاهري،  اهآورد (سپهاي اختصاصی آن به عمل میحیطه

تـري  ) معتقدند: افراد شادکام وقایع زندگی و مشکالت را به صـورت مطلـوب  1998( توکرو  لیوبومرسکی
تـري در  ها را به شکل مثبـت دهند و رویارویی مؤثري دارند. از نظر آنان، این افراد موقعیتمورد تفسیر قرار می

ـالحی و     ن میآورند و کمتر به صورت منفی واکنش نشامی دهند و از سـالمت روان بیشـتري برخوردارنـد (ص
دهد کـه اسـتفاده از مـواد مخـدر، مصـرف مشـروبات الکلـی و        ). همچنین مطالعات نشان می1390همکاران، 

ـادار دارد (          ـایت از زنـدگی رابطـه معن ـاهش رض ـا ک زولیـگ و  استفاده از مواد تزریقـی و اسـتروئید، همگـی ب
ـان گـزارش مـی   تـرین عنصـر زنـدگی   ها، بهزیستی فاعلی را مهمۀ فرهنگ). مردم هم2001همکاران،  کننـد.  ش

ـایی کننـد (     کوشند تا عاملشناسان میرو، روانازاین ـاالتر بهزیسـتی را شناس ـاس و  هاي پرورش سـطوح ب لوک
ـا   ). در این میان، 2007دانالن،  ـات بسـیاري نش بهزیسـتی تعـداد بسـیاري از    دهنـدة ضـرورت افـزایش    نمطالع

ایـن مسـئله    .)1390همکاران،  کهریزي و؛ 1ص  ،2005میلز و کرنر، ؛ 1991هرمان و همکاران، انیان است (زند
کـه بتوانـد    ،شـناختی هاي توانبخشی بر اساس اصـول روان شناسان شد تا برنامهب ترغیب تعدادي از روانموج

ـاوره    ،ترتیب). بدین201، ص 1386، واین و سامونزپوته دهند (ئارا ،میزان جرایم را کاهش دهد اقـدامات مش
گیـري شـود و   گیري مشکالت شدیدتر در داخل زندان پیششد تا از شکلدرمانی در زندان موجب میو روان

ـام روان  است  روشنمحیط زندان را به یک محیط مؤثر تبدیل کند. همچنین  ـا انج ـانی مناسـب،  ب سـالمت   درم
بین رفته و زندانی پـس از آزادي از زنـدان، بـه سـمت زنـدگی       روان زندانیان تأمین، زمینه وقوع مجدد جرم از

  ).280، ص 1389شود (خادمی، سالم و بهنجار سوق داده می
طوري کـه اغلـب   به ،هاي انفرادي زندانیان معموالً مساعد نیستگريآنجاکه شواهد در مورد درماناز
براي درمـان زنـدانیان اسـت (دادسـتان،      گري بهترین روشدرمان گران بر این باورند که گروهدرمانروان

کـه خـود رشـد     ،)؛ و با توجه به جمعیت زندان و جهت رشدشناختی، عاطفی و روانـی 302، ص 1389
شـناختی  روان - هاي آموزشـی هایی با عنوان کالسارتباطات بین فردي را به دنبال خواهد داشت، کالس

). بـه اعتقـاد برخـی، ایـن نـوع      290، ص 1389شـود (خـادمی،   صورت گروهی در هر بند تشکیل میبه
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را وقتـی محـیط   زیرسند؛ تر به نظر میشود، امید بخشکه با هدف تغییر رفتار جمعی انجام می ،هامداخله
ها یابد. این روشها هم افزایش میزندگی و فرایندهاي آموزشی افراد مشابه است، احتمال تعمیم مهارت

تواند شرایط محیط طبیعی زندگی زندانیان را بهتر می ،جار (غیرمنحرف)گیري از تأثیر الگوهاي بهنبا بهره
ها، زندانیان متوجه مشـکالت روانـی   ). همچنین از طریق این کالس308، ص 1389مهار کنند (دادستان، 

آیـد؛ زیـرا موضـوعات    شوند و انگیزه اقدام براي درمان و رفع مشکالت در آنها به وجود میخویش می
طور طبیعی حکم معیار را داشته و زندانی در مقایسه خـود بـا آنهـا مشـکالت     ها، بهالسطرح شده در ک

  ).290، ص 1389یابد (خادمی، خویش را در می
گیري از وقوع جرم قوه قضائیه با برگـزاري دوره طـرح امیـد    معاونت اجتماعی و پیش ،بر این اساس

  :دستیابی به اهداف ذیل است درصددها) (دوره انگیزش و مهندسی فطري دانش و مهارت
نگـري،  مثبـت . 2زاي نشـاط فـردي و اجتمـاعی؛    و ایجـاد و افـزایش درون  . ارتقاء بهداشت روانی 1

دستیابی به حل مسئله و برخورد مثبـت و رشـدآفرین بـا     .3؛ لل و توکّخودباوري واعتماد به نفس، توس
. 5ها در راستاي تعالی فردي و اجتماعی؛ تها و قوتوانمندسازي به منظور مدیریت ضعف .4 ها؛تعارض

بازیابی و ارتقاي سـالمت فـردي و اجتمـاعی و بهبـود     . 6تصحیح و تقویت روابط بین فردي و گروهی؛ 
. پذیرش 8؛ . ایجاد احساس نیاز به تحصیل و فراگیري مشتاقانه ومجدانه دانش و مهارت7کیفیت زندگی؛ 

ش روانی و اجتماعی، رهایی از مشکالت، خالصی از نامالیمات اینکه نشاط، اشتغال و کار، امنیت و آرام
و رسیدن به حیات طیبه و دستیابی به رضایت از زندگی را باید از خویش و نه از جامعه و دیگران انتظار 

هاي وحیانی تا اقامه نماز و انجام مبرّات، حسنات تقویت فطریات، از ایمان به خداوند و آموزه. 9 ؛داشت
  .خیرخواهانه زندانیانو کارهاي 

هاي معنوي، ها و تلفیقی از برنامهدرمانی در زنداندرمانی و گروههاي رواناین طرح اقتباسی از روش
هاي معنوي فراوانی بهره برده شده است، این طرح، از برنامهاین که در ازآنجا .شناسی استتربیتی و روان

ویـت، از جملـه متغیرهـایی اسـت کـه پژوهشـگران       هاي معنـوي نیسـت. معن  شباهت به مداخلهطرح بی
و  کیـارکی ). 115، ص 2006نایـت،  مـک انـد ( هاي مختلف به رابطه آن با بهزیستی توجه نشان دادهرشته
مندي توسط مقیاس چنـد وجهـی دیـن و معنویـت و     رابطه دین و معنویت را با شادي و رضایت ،دنکه

، ص 2005کیـارکی و دنکـه،   ( نـدگی بررسـی کردنـد   مقیاس عاطفه مثبت و منفی و مقیاس رضایت از ز
تحقیقـات  : «مـایرز گویی کننده بهزیستی فاعلی یافتند. به گفتـۀ  . آنان معنویت و اعمال دینی را پیش)209

هـا احسـاس   بیش از بـی دیـن   ،دهد که مردم دیندارمکرر در میان مردم آمریکاي شمالی و اروپا نشان می
و همکـاران   آقابابـایی هـاي  ). یافته183، ص 1992مایرز، » (کنندمی هتجربشادي و رضایت از زندگی را 
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هاي ذهنی مرتبط با دینداري و معنویت، نقش مثبتی در بهزیستی فاعلی افراد )، نشان داد که توانایی1390(
ضرورت انجـام ایـن    گرنبیامداخالت آموزشی در زندان،  ۀکمبود شواهد پژوهشی داخلی در حیطدارند. 

هـاي کشـور در افـزایش    به تعیین میزان تأثیر آموزش طرح امید زندان همطالعاین  ،. بنابراینتاس پژوهش
  پردازد.زندان قم می فاعلی مددجویان بهزیستی

  روش پژوهش
شامل آماري  ۀ. جامعبودآزمون آزمون و پسبا دو گروه آزمایش و گواه با پیش شبه تجربی طرح پژوهش

بـه  نفر  32 ،از بین آنها ی که گذشتبودند که شرایط 1392در سال ندان قم مردان جوان زندانی در ز کلیه
  طور تصادفی گمارش شدند.بهدو گروه آزمایش و گواه صورت در دسترس انتخاب و در 

  این پژوهش از دو ابزار زیر استفاده شده است: در ؛پژوهشابزار 
ري رضـایت از زنـدگی در بعـد شـناختی     گیاین مقیاس براي اندازه ):SWLSمقیاس رضایت از زنـدگی (  .1

و از پرکاربردترین ابزارها در زمینه رضـایت از   )1985دینر و همکاران، (کار گرفته شده بهزیستی فاعلی به
هر ماده هفت گزینه دارد  .). مقیاس داراي پنج ماده و تک عاملی است25، ص 2009دینر، زندگی است (

دهند. از یک (کامالً مخالفم) تا هفت (کامالً موافقم) نشان می مندي خوددهندگان میزان رضایتکه پاسخ
رضایت کامل از زندگی است. اعتبار  گرانبی ،معنی عدم رضایت از زندگی و میانگین هفتبه ،میانگین یک

گزارش شده است. همچنـین اعتبـار قابـل     82/0و با روش بازآزمایی  87/0آزمون با روش دونیمه کردن 
مانند گزارش همساالن، مقیاس حافظه و  ،هاي خارجییري از مقیاس خودگزارشی و مالكگقبولی با بهره

و همکـاران   بیانیتوسط  ،). این مقیاس در ایران1991وت، پیهاي بالینی گزارش شده است (بنديدرجه
روش و بـا   83/0) اعتباریابی شده است. این پژوهشگران، اعتبار مقیاس را با روش آلفاي کرونباخ 1386(

دانشجوي پسـر   147) نیز با اجراي این مقیاس بر روي 1382( غضنفرياند. گزارش کرده 69/0بازآزمایی 
  را گزارش کرده است. 88/0آلفاي کرونباخ  ،دانشجویی پسر و دختر کانادایی 121و دختر ایرانی و 

ـاده اسـت. دو    4اراي ) ساخته شـده و د 1999( لپرو  لیوبومرسکیاین مقیاس توسط  مقیاس شادي فاعلی: .2 م
ـان    دهنده میماده نخست آن، از پاسخ ـا همگن خواهد شادي خود را به ترتیب به صورت مستقل و در مقایسـه ب

دهنـده  کنـد و از پاسـخ  هاي سه و چهار، به ترتیب افراد شاد و غمگین را توصیف میبندي کند. مادهخود درجه
ـاخ ایـن    والیسو  کولمن، هولدراند. پرسد که این اوصاف چقدر در مورد آنان درستمی ـاي کرونب ، ضرایت آلف

ـاس در نمونـه   1390اند (آقابابایی و فراهانی، گزارش کرده 94/0تا  79/0مقیاس را از  ـاي  ). نسخۀ فارسـی مقی ه
ـاخ نسـخه فارسـی          ـاي کرونب ـابی شـده اسـت. ضـریب آلف و  76/0دانشجویی و غیردانشجویی اجرا و اعتباری

ـاران،       47/0تا  43/0رضایت از زندگی  همبستگی آن با مقیاس ـایی و همک ). 1388گـزارش شـده اسـت (آقاباب
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ـاعلی و     کاشـدان دهنـد. بـه گفتـه    اي لیکرت پاسخ میها به یک مقیاس هفت درجهآزمودنی ـادي ف ـاس ش مقی
یـه  ها براي سنجش بهزیستی فاعلی هستند؛ زیرا کوتاه، مبتنـی بـر نظر  ترین مقیاسرضایت از ازندگی، از مناسب

  ).2004کاشدان، سنجی خوبی دارند (هاي رواناند و ویژگیو فارغ از فشار زمانی
ن یبد دیطرح اممراحل بود.  کشور يهاد زندانین پژوهش، طرح امیا يا: طرح مداخلهياطرح مداخله

ن یت توسط اعضاء در اولی. پرکردن برگه عضو2ار؛ ینفره ره 16 هايل گروهی. انتخاب و تشک1شرح بود: 
ـ    ي. اجرا4ار؛ یهم با نام نفره 8 يهانفره به گروه 16م هر گروه ی. تقس3جلسه؛  ن اعضـاء  یعقـد اخـوت ب

ار به دو یم گروه همی. تقس6ار؛ یار به عنوان همیهر گروه هم ينفر رابط برا کین یی. تع5ار؛ یهم يهاگروه
 یزش و مهندسیدوره انگ ي. اجرا8ار؛ یهم يهاها و گروهک از دستهیهر  ين اسم برایی. تع7نفره؛  4دسته 
  .1مندرج در جدول  يهابا سرفصل طرح و یبراساس کتابچه آموزش هادانش و مهارت يفطر

  هاي کشورهاي طرح امید زندان: سرفصل1جدول 
  عناوین  ردیف

  شناخت، مدیریت و کنترل رفتار  1
2  ت، نقاط ضعف و هدایت رفتار)شناخت خویشتن (شناخت نقاط قو  
  شناخت خدا (ایجاد ارتباط با خدا در انجام امور)  3
  هاي خویشتن)یمدیریت رفتار (تعیین هدف براساس توانای  4
  خویشتن يهامدیریت رفتار براساس توانایی  5

پس از انتخاب شدند.  ییط، شناساین زندان افراد واجد شرایانجام پژوهش با کمک مسئول ي: برااجرا ةویش
عنـوان  به یفاعل يو شاد یت از زندگیرضاش و گواه، آزمون یدر دو گروه آزما یدفنمونه و گمارش تصا

 3جلسه  12 ید طیدوره ام یش جلسات آموزشیگروه آزما يهایآزمودن يسپس برا آزمون اجرا شد.شیپ
دوره،  ياز اجـرا  پـیش مناسب) برگزار شـد.   یت فاصله زمانیهفته (هر هفته دو جلسه با رعا 6ساعته در 

ن یـی هـا و تع هـا و دسـته  ل گـروه یها، تشکرامون فرمیح پیتوض يکامل، برا یهیلسه سه ساعته توجک جی
ش برگـزار شـد.   یایـ قه نیدق پنج، یان هر جلسه آموزشیها برگزار شد. در آغاز و پاه جدولیها و تهفهیوظ

و  یاخالق ياهيد یدن سیطرح؛ شن ین شده در دفترچه آموزشییتع يهان مطالعه و مباحثه کتابیهمچن
و  یبـوم  يهـا ي؛ انجـام بـاز  يانـه ییآ يهـا مناسب و مباحثه آن؛ انجام نشست يهالمیدن فیمباحثه آن؛ د

و من بهتر (بـا حضـور    یمن کنون يهاترازنامه، جدول يها؛ پرکردن فرميآموز؛ حرفهیرسم يهاورزش
ن طـرح  یـ ا یاصل يهاا جز برنامههها و برداشته روزنوشتیالمنفعه و تهار)؛ انجام خدمت وکار عامیهم

جداگانه  ياان جلسات، در جلسهیک هفته پس از پایل نشد. یتشک یجلسات آموزش ،گروه گواه يبود. برا
ان یپس از پا ،دیآزمون پرداخته شد. طرح امپس يدو گروه، به اجرا يهایآزمودن ير از همکاریضمن تقد

و  يریمتغانس تکیل کوواریها با روش تحلافتهیل یو تحل هیتجز د.یز اجراء گردیگروه گواه ن يپژوهش برا
 انجام شد. )SPSS( نرم افزاراز  يریگبا بهره

۷۶    ،۱۳۹۳بهار  ، سال هفتم، شماره اول 

  پژوهش يهاافتهي
هـاي آمـاري میـانگین و انحـراف اسـتاندارد      هاي توصیفی این پژوهش شـامل شـاخص  نتایج یافته

یش و گـواه در جـدول   آزمون رضایت از زندگی و شادي فاعلی در دو گروه آزماآزمون و پسپیش
  ارائه شده است. 2شماره 

  آزمون متغیرهاي پژوهشآزمون و پس: میانگین و انحراف استاندارد پیش2جدول 
  M   Sd  گروه  متغیر  

  آزمونپیش
  آزمایش  رضایت از زندگی

  گواه
12/13  
18/14  

87/2  
88/2  

  آزمایش  شادي فاعلی
  گواه

37/12  
68/12  

95/0  
41/2  

  آزمونپس
  آزمایش  زندگیرضایت از 

  گواه
13/18  
56/13  

26/5  
94/2  

  آزمایش  شادي فاعلی
  گواه

19/15  
00/12  

00/2  
44/2  

انـد، از تحلیـل   آزمایشی اسـتفاده کـرده  ازآنجاکه محققان این پژوهش براي بررسی نتایج از طرح نیمه
ل کنند. استفاده از این عنوان یک متغیر تصادفی کمکی کنترآزمون را بهکوواریانس بهره گرفتند تا، آثار پیش

ها از آنها (خطی بودن و همگنی شـیب  هایی است که ما در بررسی فرضیهروش، مستلزم کنترل مفروضه
نامه رضـایت از  ها، نتایج تحلیل کوواریانس پرسشرگرسیون) بهره گرفتیم. براساس رعایت این مفروضه

  نشان داده شده است. 3زندگی در جدول 
  یانس براي مقایسه دو گروه: آزمون کووار3جدول 

 مجذور اتا  .SS df  MS  F  Sig  منبع واریانس
  683/0  000/0 62.383  372.517  1  372.517  آزمون)پراش (پیشمتغیر هم

  605/0  000/0 44.454 265.452  1 265.452  گروه
       971/5  29 171/173  خطا
          32 000/8745  کل

آزمون) طور معناداري با متغیر وابسته (پسآزمون بهغیر پیششود، متمشاهده می 3طور که در جدول همان
رضـایت از  آزمون، بین دو گروه پس از مداخله، در عامل رابطه دارد. همچنین پس از تعدیل نمرات پیش

گونه که با مجـذور اتـا ارزیـابی    همانشود. ) مشاهده میP= 0/000و  F=62/38، تفاوت معنادار (زندگی
نمـرات  درصد تغییرات در افـزایش رضـایت از زنـدگی شـده اسـت.       60موجب  ،دشده، عامل طرح امی

رضـایت از  گروه آزمایش در مقایسـه بـا گـروه گـواه از     که دهد نشان می آزمونمیانگین تعدیل شده پس
رضایت از زنـدگی  هاي کشور، در افزایش آموزش طرح امید زندان ،بیشتري برخوردارند. بنابراین زندگی

  .استان قم مؤثر بوده زند مددجویان



  ۷۷ زندانيان بهزيستي فاعليميزان اميد در  طرح اثربخشي آموزش

هاي آزمون کوواریانس، براي آزمون اثربخشی آموزش طرح امید در شـادي فـاعلی،   پس از رعایت مفروضه
  آمده است. 4آزمون از مدل آماري تحلیل کوواریانس استفاده شد که نتایج آن در جدول منظور حذف اثر پیشبه

  : آزمون کوواریانس براي مقایسه دو گروه4جدول 
 مجذور اتا  .SS df  MS  F  Sig  ع واریانسمنب
  349/0  000/0  539/15  484/52  1  484/52  آزمون)پراش (پیشمتغیر هم

  486/0  000/0  371/27  451/92  1  451/92  گروه
        378/3  29  953/97  خطا
          32  000/6145  کل

آزمون) متغیر وابسته (پسطور معناداري با آزمون بهشود، متغیر پیشمشاهده می 4طور که در جدول همان
، شادي فاعلیآزمون، بین دو گروه پس از مداخله، در عامل رابطه دارد. همچنین پس از تعدیل نمرات پیش

گونه که با مجذور اتا ارزیابی شده، عامل همان شود.) مشاهده میP= 0/000و  F= 15/53تفاوت معنادار (
نمـرات میـانگین تعـدیل شـده     ي فاعلی شده اسـت.  درصد تغییرات در افزایش شاد 48طرح امید موجب 

، رواینبیشتري برخوردارند. ازشادي گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه از که دهد آزمون نشان میپس
دار بوده و این معناداري به نفع گـروه آزمـایش اسـت.    هاي مورد مطالعه از نظر آماري معنیتفاوت گروه

  زندان قم شده است. شادي مددجویانهاي کشور موجب افزایش زندانآموزش طرح امید  بنابراین،

  گيريبحث و نتيجه
دهد. براساس تحقیقات، تأثیر ها را تشکیل میدر طول تاریخ، معنویت بخش مهمی از زندگی انسان

). بـر ایـن اسـاس، مطالعـات معنـوي در      1389مهمی بر سالمت و بهزیسـتی آنهـا دارد (رضـایی،    
سطح دنیا، موضوعی جدي و اساسی است که توجه به آن در بسیاري از کشورها در شناسی در روان

هاي پژوهش نشان داد که بین آموزش طرح امید یافته ).1391حال افزایش است (بوالهري و همکاران،
رابطـه وجـود دارد. تفـاوت نمـرات      مددجویان زندان قمهاي کشور و افزایش بهزستی فاعلی زندان

هاي رضایت از زندگی و شادي فاعلی در دو گروه آزمایش و گـواه افـزایش   نامهآزمون پرسشپس
 نایـت مک)؛ 1992( دیوید مایرز هايبا نتایج پژوهش ،پژوهشاین تحلیل نتایج معنادار داشته است. 

  ) همخوانی دارد.1390و همکاران ( آقابابایی) و 2005( دنکهو  کیارکی)؛ 2006(
مقایسه با افـراد عـادي   است که میزان معنا در زندگی مددجویان در نتایج یک مطالعه نشان داده 

آورنـد، رضـایت بیشـتري از    دست میکه نمره باالتري در هدف از زندگی به کمتر است. اما افرادي
). احتماالً علت افـزایش  1، ص 2006مالسو، زندگی دارند و از افزایش ثبات هیجانی برخوردارند (

در این پژوهش نیز به دلیل تأکید طرح امید بر ایجاد و ارتقاء اهـدافی   رضایت از زندگی مددجویان

۷۸    ،۱۳۹۳بهار  ، سال هفتم، شماره اول 

؛ ایجاد احساس نیاز به تحصیل و فراگیري مشتاقانه ومجدانه دانش و مهارت. 1مانند موارد ذیل باشد: 
تقویت فطریات، از . 3از زندگی؛  هاها و برداشتالمنفعه و تهیه روزنوشتانجام خدمت وکار عام. 2

هاي وحیانی تا اقامه نماز و انجام مبرّات، حسنات و کارهاي خیرخواهانـه  ه خداوند و آموزهایمان ب
کننده بینیترین و تنها پیشنیز دریافتند که احساس نزدیکی به خدا، بزرگ پولوماو  پیکاكمددجویان. 

ود ). تجارب متعالی و احساس وجـ 1999پیکاك و پولوما، رضایت از زندگی در همه سنین است (
  .)2004کیم،تواند رضایت از زندگی افراد را افزایش دهد (کنترل ثانوي بر محیط می

ـاي دینـی       همچنین به نظر می ـا و هـدفی اسـت کـه باوره رسد، که اثر مثبت دین بر شادي برخاسته از معن
ـ . در نتیجه، می)25، ص 2009دینـر،  (آورد براي فرد فراهم می اارزش زنـدگی  توان گفت: معنویت با برآیندهاي ب
). 2008اسـتیگر،  کنـد ( را در فـرد تقویـت مـی   » امید بـه آینـده  «بخش هستند مرتبط است و که مثبت و شادي

  ).1392گردند (رادي و همکاران، احساس موفقیت، مانع از بروز افسردگی می احساس امیدواري و ،بنابراین
ـار (غیرمنحـرف)    همچنین احتماالً گروهی بودن طرح و تشابه محیط زندگی و اسـتفا  ـاي بهنج ده از الگوه

ـان داده اسـت، شـرکت            ـات نش نیز در اثربخشی این طرح مـؤثر بـوده اسـت. از سـوي دیگـر، چنانچـه تحقیق
ـاد انگیـزه بـراي       مددجویان در چنین طرحی می تواند موجب توجه آنها به مشـکالت روانـی و در نتیجـه، ایج

ـا، بـه  ا موضوعات طرح شده در کالس)؛ زیر290، 1389درمان و رفع مشکالت شود (خادمی،  طـور طبیعـی   ه
، توجـه بـه   در نتیجـه  یابـد. حکم معیار را داشته و مددجو در مقایسه خود با آنها مشـکالت خـویش را در مـی   

ـاي معنـوي   با در نظـر گـرفتن دیـدگاه    مراقبتهاي ویژه روشها و برگزیدن هدف ؛ حمایـت از  مـددجویان ه
بـه صـحبت و    مـددجویان ر مقابله با عـوارض و مشـکالت زنـدان؛ تشـویق     مندي از اعتقادهاي معنوي دبهره

محاسـبه و مراقبـه نفـس و قبـول      ؛هاي معنوي و مذهبیمشاوره با بزرگان معنوي خود؛ مطالعه و مباحثه کتاب
توانـد در رسـیدن بـه    مـی ، المنفعـه انجام خدمت و کار عام و آموزيحرفهو اجتماعی؛  مسئولیت زندگی فردي

ـار سـت، کمـک  آنها ا بهزیستی فاعلیحفظ و ارتقاي  ،پیامد مؤثر آنکه معنویت و ـایج ایـن پـژوهش     باشـد.  ی نت
ـاالً برگـزاري ایـن     مددجویان بهزیستی فاعلیهاي کشور در افزایش حاکی از توان طرح امید زندان است. احتم

منـوط بـه    امـر رش ایـن  هاي اجتماعی مؤثر باشـد. پـذی  تواند در پیشگیري از جرائم، دعاوي و آسیبدوره، می
  .انجام تحقیقات بیشتر در بررسی اثربخشی این طرح خواهد بود

سال بودند، نتایج آن قابـل   25تا  20هاي این پژوهش، جوانان زندانی ازآنجاکه آزمودنی ها:محدودیت
ودند، هاي سنی متفاوت نیست. محدودیت دیگري که محققان با آن مواجه بتعمیم به سایر زندانیان با گروه

شود عالوه بر فراهم کردن عدم توفیق در انجام مطالعه پیگیري بود. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می
هـاي دیگـر مجرمـان    هاي بعدي، این پژوهش در گروهشرایط مساعد براي مطالعات پیگیري در پژوهش

  رآید.سال هستند نیز به اجرا د 18ویژه گروه بزهکاران که نوجوانان کمتر از به
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