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  چکیده

 ها به رفتارهاي پرخطر می از آن جا که سازگاري پایین یکی از مشکالت اصلی زندانیان و از علل گرایش آن: مقدمه     
رکات چشم و پردازش مجدد در افزایش سازگاري اجتماعی، باشد، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر حساسیت زدایی با ح

  .  عاطفی و بهداشتی زندانیان انجام گرفت
. آزمون با گروه کنترل طراحی شدآزمون و پس  این مطالعه به روش آزمایشی و با طرح پیش : هامواد و روش     

 بیش از چهار ماه دوره محکومیت به روش نمونه  نفر از بین زندانیان زندان مرکزي شهر اردبیل با40نمونه اي به حجم 
 آوري داده ها از پرسش نامه سازگاري بل استفاده جهت جمع. انتخاب شدند) بر اساس نوع جرم(گیري تصادفی طبقه اي

درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم . آزمون توسط گروه آزمایش و کنترل تکمیل گردیدشد که در پیش آزمون و پس 
 مجدد طی چهار جلسه بر روي گروه آزمایش انجام گرفت و در این فاصله گروه کنترل هیچ مداخله اي دریافت و پردازش

  .داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نکرد
اعی، سازگاري عاطفی،  دهد که میانگین نمرات سازگاري اجتم نتایج این پژوهش نشان می:هاي پژوهشیافته      

  )P<0.001.(سازگاري بهداشتی در گروه آزمایش به طور معنی داري نسبت به گروه کنترل افزایش پیدا کرد
 درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر افزایش سازگاري زندانیان مرد :گیريبحث و نتیجه     

نند با آموزش این روش درمانی کوتاه مدت و اجراي آن بر روي محکومین در تواها می لذا روان شناسان زندان . مؤثر بود
  .بدو ورود به زندان، نقش اساسی در افزایش سازگاري این افراد، داشته باشند
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  مقدمه

لول جریان هاي موجود عزندانیان در حقیقت محصول و م    
- هی به نیازمنديتوج بی .)1(،در هر کشور یا منطقه هستند

هاي مادي و معنوي  هزینه ها ن در زنداهاي محکومین
این وجود افرادي به نام  بر بنا. زیادي را براي کل جامعه دارد

 که زندانی با عنوان گروه آسیب پذیرمجرم، محکوم یا 
کند  ایجاب می، )2(،اي هستند نیازمند دریافت خدمات ویژه

بیشتر توجه جامعه با دقت و که دست اندرکاران امر سالمت 
 زندانیان را یافته و در جهت هاي اصالح و درمان راه
ین آسیب امروزه متخصص. ها اقدام نمایند وانی آنبازت

ها را   دانسته و آن آسیب پذیر زندانیان را یک گروه،شناسی
در اکثر .  مورد توجه قرار می دهندی روانبهداشت نظراز 
شناسی روانی این افراد به  سیبهاي آ ها و پژوهش بکتا

عنوان گروهی که دچار اختالالت روانی بوده و نیازمند 
-3(،خدمات بهداشت روان هستند در نظر گرفته می شوند

در اغلب کشورهاي پیشرفته ارائه خدمات بهداشت روان  .)2
به زندانیان رواج داشته و برنامه هاي زیادي در این جهت 

طالعات و تحقیقات سازمان یافته به عالوه م. اجرا می شود
ه شواهد نیرومندي را در مورد تأثیر این نوع خدمات ب

 در کاهش احتمال بازگشت افراد به مانیخصوص روان در
در بسیاري از جوامع اعتقاد بر  .)4(،زندان به دست داده است

این است که در هر جامعه به جاي تکیه صرف به تنبیه و 
هایی است که بتوان براي مدتی، مجازات نیازمند به مکان 

 و  مجرم را جدا از جامعه نگه داشت وافراد ناسازگار
به جامعه باز تمهیداتی اندیشید که آنان اصالح شده و 

هاي تجربی نیز نشان دهنده فراوانی باالي  داده. )5(،گردند
عالوه . )6-7(،اختالل هاي روانی در بین افراد مجرم است

، رفتاري و  نارسایی هاي شناختیوجود برخی ازبر این، 
از . ر گرفته استاخالقی نیز در افراد مجرم مورد تأیید قرا

توان به سازگاري پایین، ناتوانی  ها می ترین این نقص مهم
در خودکنترلی، اتخاذ دیدگاه اجتماعی، حل مشکالت بین 
شخصی، تفکر انتقادي، استدالل اخالقی، شناخت اجتماعی، 

ل اجتماعی، ادراك اجتماعی و سبک همدلی، حل مسائ
ها باعث کمبود  این نقص. )8(،شناختی معیوب اشاره کرد

شوند و موجبات ارتکاب  هاي اجتماعی مناسب می مهارت
بر اساس . رندآو م، و رفتارهاي پرخطر را فراهم میجر

 توان با لحاظ کردن برخی احتیاط ها به شواهد ارائه شده می
رفتاري،  هاي روانی، جرم و اختاللوجود رابطه ارتکاب 

نیز آسیب هاي شناختی ناشی از محبوس شدن و  اخالقی و
  وجود آوردن مشکالت بعدي صحه ه  در ب،عدم سازگاري

  
پذیرفت که این افراد نیازمند خدمات روان  گذاشت و

ها به طور غیر  یشناختی هستند؛ حتی اگر این نارسای
اجتماعی نامناسب -مستقیم وابسته به شرایط اقتصادي

  در بسیاري از شئونانسان موجودي اجتماعی است و .باشند
فعل و انفعال مداوم  زندگی خود با افراد جامعه در رابطه و

ز دستیابی به نوعی ا در چنین شرایطی، او ناگزیر. قرار دارد
در این فرایند، سازگاري و  .بخش است سازگاري رضایت

، انسان خود را در شرایطی هارفع نیازها و تحقق خواسته 
 معیارها وها، امر و نهی ها،   از مقررات، محدودیتمشحود

این او باید خود را با  بیند و آداب و رسوم اجتماعی می
توان گفت که سازگاري،  در واقع می. شرایط تطبیق دهد

شناختی رضایت بخش میان خود و  برقراري یک رابطه روان
هاي فرد گفته می شود   پاسخبه آن دسته از محیط است و

هماهنگ او با موقعیتی می گردد  و که باعث سازش مؤثر
این دستیابی به یک حد  بر بنا. که در آن قرار گرفته است

 رشد و مطلوب از سازگاري در حیطه هاي مختلف، امکان
ا پذیر و ی هاي فرد را امکان خواسته تحول، رفع نیازها و

بین  سازگار نسبت به خود واقعفرد . )9(،می نماید تسهیل
هایش خود را فریب نمی  است، بدین معنا که درباره انگیزه

کند،   هاي قابل دسترسی براي خود طرح میدهد و هدف
 شخصی لذا از تعارضات غیر الزم پرهیز نموده، با مشکالت

شخص سازگار کسی . کند خود به طور عینی برخورد می
هایش را عوض کند،  و هدفاست که می تواند انگیزه ها 

هاي دفاعی تغییر شکل  ها را با مکانیزم بدون آن که آن
شناسی شناختی انسان سازگار به  از دیدگاه روان. )10(،دهد

کسی اطالق می گردد که توانایی و قدرت پردازش صحیح 
ست، یک  ااطالعات را داراست و چون قادر به چنین کاري

کند تا تحت  خود تنظیم میقع بینانه براي نظام ارزشی وا
تأثیر نوسانات روانی دردناك و اختالف با دیگران، دچار 

  )11.(آسیب نشود
سازگاري مفهومی عام است و به همه راهبردهایی       

گفته می شود که فرد براي اداره کردن موقعیت هاي 
تهدیدهاي واقعی یا غیرواقعی : استرس زاي زندگی، شامل

 اختالل سازگاري پاسخ روانی به یک .)12(،به کار می برد
عامل تنش زاي مشخص است که به پیدایش نشانه هاي 
. رفتاري یا هنجارهاي قابل توجه بالینی منجر می شود

اهمیت بالینی این واکنش یا پریشانی قابل مالحظه اي که 
با توجه به ماهیت عامل فشارزا، بیشتر از حد مورد نظر است 

در کارکرد اجتماعی یا شغلی آشکار و یا با اختالل چشمگیر 
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با این حال باید پذیرفت که قدرت یادگیري و . )13(،می شود
انعطاف پذیري در رسیدن به سازگاري، خصلتی ضروري و 
ضامن بقاي یک ارگانیزم زنده، به ویژه در محیطی بی ثبات 

 با توجه به مشکالت فراوان زندانیان که .)14(،و متغیر است
هم براي خود فرد و هم خانواده و هم اثرات مخرب آن 

ی از محبوس اجتماع قابل تأمل است، و از معضالت ناش
توان به گسترش مسئله اعتیاد به  بودن فرد در زندان می

باشد و  ی از سازگاري پائین این افراد میمواد که بیشتر ناش
اند بهترین شیوه   مطالعات فراتحلیلی نشان دادهجا که از آن

رفتاري -خله با افراد زندانی شیوه هاي شناختیبراي مدا
اعتقادي به آن چنان  ،در کشوري مثل انگلستان. )15(،است
 10هاي روان درمانی وجود دارد که ساالنه در حدود  شیوه

ها  شناختی در زندان میلیون پوند صرف ارائه خدمات روان
- هایی که روي سازگاري می  یکی از روش.)16(،می شود
زدایی با حرکات چشم و  ، حساسیت باشدرأثیرگذاتواند ت

هاي اخیر ارائه شده است و  پردازش مجدد است که در سال
زا و پیامدهاي  ه عنوان درمانی براي خاطرات آسیببیشتر ب

این روش درمانی مدعی . روان شناختی آن مشهور است
 زا را تسهیل می دازش خاطرات آسیباست که دستیابی و پر

دهد که   حل سازگارانه پیوند میها را به یک راه کند و آن
شامل حساسیت زدایی پریشان هیجانی، صورت بندي مجدد 

 تسکین برانگیختگی فیزیولوژیکی هاي مرتبط و شناخت
 پژوهش خود مبنی بر  در)1387(کاظمی. ست اها همراه آن

شناختی نوجوانان زلزله زده در ایران  افزایش سازگاري روان
زدایی با  حساسیت تیجه رسید که روش درمانیه این نب

هاي   در افزایش همه حیطهچشم و پردازش مجددحرکات 
 حاضر با هدف بررسی  لذا پژوهش.)17(،سازگاري مؤثر است

زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در  تأثیر حساسیت
 زندانیان بهداشتی سازگاري اجتماعی، عاطفی وافزایش 

 در مقایسه با گروه کنترل انجام زندان مرکزي اردبیل
   . گردیده است

  ها روش مواد و
- آزمایشی با طرح پیش آزموناین مطالعه یک مطالعه     

جامعه پژوهش حاضر شامل . پس آزمون با گروه کنترل بود
کلیه زندانیان مرد زندان مرکزي شهر اردبیل در دوره زمانی 

که در صورت .  بود89  ماه تا اول شهریور89  ماهاول مرداد
گذشتن چهار ماه از دوره محکومیت و داشتن تحصیالت ما 

روش . بین دوم راهنمایی و فوق دیپلم وارد مطالعه شدند
 بود، به طوري که در هر یک گیري به شیوه طبقه اي ونهنم

 نفر 8 نفر سرقت، 10 نفر وابسته به مواد، 12از طبقه ها 
 40اري در مجموع  نفر کالهبرد4 نفر ضرب و جرح، 6مالی، 

نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دو گروه آزمایش و 
) الف. ه صورت تصادفی جایگزین شدندکنترل به شرح زیر ب

 نفر 4 نفر سارق، 5 نفر وابسته به مواد، 6گروه اول شامل 
 20در مجموع ( نفر کالهبرداري2 نفر ضرب و جرح، 3 مالی،

در معرض حسیاسیت زدایی آزمایش که به عنوان گروه ) نفر
گروه دوم ) با حرکات چشم و پردازش مجدد قرار گرفتند ب

 نفر 3 نفر مالی، 4 نفر سارق، 5 نفر وابسته به مواد، 6شامل 
به )  نفر20در مجموع ( نفر کالهبرداري2ضرب و جرح، 

کنترل که هیچ گونه مداخله اي در طول عنوان گروه 
 داده ها به این روش گردآوري. پژوهش دریافت نکردند

صورت بود که پس از گرفتن اطالعات اولیه از زندانیان و 
دادن اطالعاتی در مورد هدف پژوهش، در هر دو گروه 

نامه سازگاري  سازگاري آزمودنی ها نیز از طریق پرسش
مداخله درمانی . مورد ارزیابی قرار گرفت) فرم بزرگساالن(بل

م و پردازش که شامل روش حساسیت زدایی با حرکات چش
اي  تهجلسه یک و نیم ساعته و هف مجدد بود به مدت چهار

ي مدرك کارشناسی ارشد یک جلسه توسط درمانگر دارا
شناسی بالینی روي گروه آزمایش اعمال شد، در این  روان

مدت یک ماهه پژوهش گروه کنترل هیچ مداخله اي را 
دوباره  ،دریافت نکرد و بعد از پایان مداخله در گروه آزمایش

  . پس آزمون به عمل آمد) آزمایش و کنترل(از هر دو گروه
  ابزار 

توسط بل در ) فرم بزرگساالن(مه سازگاري بلناش پرس-1
 سوال در حیطه 160حاوي  تدوین شده و 1961سال 

، بهداشتیخانوادگی، سازگاري پنجگانه مشتمل بر سازگاري 
ی اري عاطفی، سازگاري شغلی مسازگاري اجتماعی، سازگ

به نقل از کاظمی ( 1381 و در مطالعه نقشبندي ،)18(،باشد
 ضریب پایایی این پرسش نامه با استفاده از فرمول )1387

، 82/0، خانوادگی 62/0  بهداشتیاسپیرمن و براون در حیطه
 51/0 و کل 57/0، شغلی 74/0، عاطفی 67/0اجتماعی 

 ضریب پایایی 1387چنین نقشبندي  گزارش شده است، هم
 89/0نامه را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ  ن پرسشای

 تجزیه و تحلیل  داده هاي به .)17(،به دست آورده است
 دست آمده پس از ورود به رایانه با کمک نرم افزار آماري

SPSS vol.16  انجام شد و جهت تحلیل داده ها از تحلیل
  . استفاده گردید) ANCOVA(کواریانس چند متغیري

  ي پژوهشایافته ه
  و انحراف معیار نمونه مرد، با میانگین40در مجموع     

 95 مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد 37/31 سنی 
داراي  درصد 5/42 داراي شغل آزاد، ها آزمودنیدرصد 

 30متاهل و  درصد 5/52تحصیالت دبیرستان و دیپلم، 
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 5/47. تندـبه جرم مواد باالترین فراوانی را داشد  ـدرص
ین ـبراي هیجدهم درصد 5/2 دفعه و ینـبراي اولد ـدرص

 درصد 5/22بس ـ از مدت حدفعه زندانی شده بودند
 دولـج. ودـته بـذشـاه گـت مـشصد ـ درص5/2ارماه و ـچه
ازگاري ـمرات سـیفی نـص هاي توصـبین شاخـ م1 مارهـش

تی، سازگاري عاطفی گروه ـندرسـازگاري تـاجتماعی، س
همان طور . ترل در مرحله پس آزمون استـو کنش ـآزمای

روه ـاوت گـتغیرها تفـاهده می شود در کلیه مـکه مش
ل ـترل قابـآزمایش در پس آزمون نسبت به گروه کن

  .تـظه اسـمالح
   

   )بزرگساالنفرم (آزمون هاي سازگاري بل  میانگین و انحراف معیار پس آزمون گروه ها در.1 شماره جدول
  انحراف معیار  میانگین  هگرو  هامتغیر

  سازگاري اجتماعی  61/4  85/8  آزمایش
  05/4  35/18  کنترل
  سازگاري عاطفی  14/6  10/11  آزمایش
  60/4  15/22  کنترل
  سازگاري بهداشتی  15/3  20/7  آزمایش
  72/5  40/16  کنترل

  
     

قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کواریانس 
 همگنی واریانس ها به منظور چندمتغیري، پیش فرض

استفاده از آزمون هاي پارامتریک براي تجزیه و تحلیل داده 
نتایج آزمون لوین در جدول . ها مورد بررسی قرار گرفت

  .  آمده است2شماره 

اساس نتایج، پیش فرض تساوي واریانس ها در مرحله  بر
،  عاطفی، سازگارياجتماعیپس آزمون متغیرهاي سازگاري 

 تأیید شد چنان که مشاهده می شود این بهداشتیي سازگار
در نتیجه . آزمون براي هیچ خرده مقیاسی معنی دار نیست

  .استفاده از آزمون هاي پارامتریک بالمانع شناخته شد
  

   در مورد برابري خطاي واریانس ها نتایج مربوط به آزمون لوین.2 شماره جدول
  سطح معنی داري  ه آزادي دومدرج  درجه آزادي اول F  پس آزمون متغیرها
  274/0  38  1  23/1  سازگاري اجتماعی
  92/0  38  1  98/2  سازگاري عاطفی
  760/0  38  1  %95  سازگاري بهداشتی

  
 3نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره در جدول شماره      

پس از کنترل میانگین نمرات پیش آزمون، نشان می دهد 
حرکات چشم و پردازش که تأثیر درمان حساسیت زدایی با 

، ته سازگاري اجتماعی وابسهايمتغیر بر بر رويمجدد 
 موثر بوده  بهداشتی سازگاريعاطفی وسازگاري 

  )P<0.001(.است
  ، اجتماعیبا توجه به میانگین نمرات سازگاري       

 در مرحله پس آزمون، بهداشتی سازگاري عاطفی وسازگاري 
جراي روش در خصوص فرضیه ها می توان گفت که ا

درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد 
سازگاري  موجب بهبود میانگین نمرات

 ،)F=37.67(، سازگاري عاطفی)F=46.42(اجتماعی
زندانیان شده  ،)F=30.35(بهداشتیسازگاري 

  )P<0.001.(است
  

  نگین نمرات متغیرهاي وابسته با کنترل پیش آزمونخالصه نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره مربوط به مقایسه میا. 3 شماره جدول
 
 
 
 
 
 

  ضریب  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  متغیر وابسته
 F 

  معنی داري

  000/0  42/46  67/899  1  67/899  سازگاري اجتماعی

  000/0  67/37  79/1126  1  79/1126  سازگاري عاطفی

  000/0  35/30  33/490  1  33/490  سازگاري بهداشتی
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   و نتیجه گیريبحث
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر روش درمانی حساسیت      

سازگاري زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در افزایش 
 زندانیان در مقایسه با گروه کنترل بهداشتیماعی، عاطفی و اجت
نتایج این مطالعه نشان داد که حساسیت زدایی با حرکات . بود

دد به صورت معنی داري میانگین نمرات چشم و پردازش مج
  بهداشتی، سازگاريعاطفیسازگاري اجتماعی، سازگاري 

ت به گروه کنترل افزایش داده زندانیان گروه آزمایش را نسب
 که ارائه روش درمانی حساسیت می توان بیان داشت لذا .است

زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد باعث ارتقاء سازگاري 
 زندانیان شده  بهداشتی، سازگاريعاطفی زگاري، سااجتماعی

، )19(،نتایج این پژوهش با یافته هاي دولت آبادي. است
، )22(،، روتبام)21(، حاجی عباسی،)17(،، کاظمی)20(،حقگو

 ،)25(،، هالبرگ و همکاران)24(،، بولور)23(،کوناك و همکاران
  . همسویی دارد

یافته هاي دولت آبادي در درمان خاطره هاي آزاردهنده در      
شهر تهران از عملکرد بهتر  در یک نمونه از دختران دانشجو

روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد 
 .)19(،در مقایسه با شیوه درمانی حساسیت زدایی منظم می باشد

 که مشکالتی همیافته هاي حقگو نیز نشان می دهد که افرادي 
معذب کننده، خاطرات  چون تصور از خود ضعیف، حوادث

پریشان کننده، اضطراب، افسردگی، اختالل هیجانی و تجاوز 
دارند می توانند با یک روش انقالبی جدید در درمان موسوم به 
حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد درمان 

  )20.(شوند
 داد که روش مداخله کاظمی در پژوهش خود نشان      

حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در افزایش 
شناختی نوجوانان زلزله زده در همه حیطه هاي  سازگاري روان

بولور نیز با . )17(،مورد ارزیابی براي سازگاري موثر است
مطالعات خود به این نتیجه رسید که روش حساسیت زدایی با 

ر درمان عزت نفس پایین، حرکات چشم و پردازش مجدد د
ها، مشاهده صحنه هاي  هاي آن فقدان عزیزان یا جراحت

ترسناك، تجاوز جنسی، قربانی خشونت، خلق بد، آسیب و 
کوناك، هالبرگ و همکاران در پژوهشی . )24(،نگرانی موثر است

جداگانه دریافتند که روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و 
دچار اختالل مزمن استرس پس پردازش مجدد در درمان افراد 

   )23- 25.(از سانحه به طور فوق العاده اي موثر است
  رفتاري با جایگزین کردن الگوهاي -هاي شناختی درمان      

  
  
  

  
  سازگاري رفتاري و شناختی در افراد زندانی، این امکان را به وي 

در تر و مناسب تري   گستردهمی دهد که از خزانه رفتاري
چون حبس برخوردار  زا هم موقعیت مبهم و آسیبمواجهه با 

باشد تا در واکنش به این گونه مشکالت با خودسنجی هاي 
روش . مثبت و اعتماد به نفس و سازگاري باالتري عمل کند

 حرکات چشم و پردازش مجدد از طریق زدایی با حساسیت
تحریک لمسی یا صوتی با حرکات دوسویه چپ و راست در 

 انداختن و افزایش دادن فعالیت قشر پیش پیشانی چشم با به کار
چپ که حافظه کاري بیشتري نیز در این قشر قرار دارد، 
خاطرات، رویداد آسیب زا، تجارب هیجانی و اطالعات پردازش 
نشده را که همراه با افکار، احساسات و حس هاي بدنی مرتبط با 

ازش آن تجربه، در شبکه حافظه مسدود شده اند را مورد پرد
. هضم می کندمجدد قرار داده و به گونه ایی مناسب پردازش و 

شود این درمان نه تنها منجر به پاك شدن تجارب آسیب زا می 
 ،بلکه حافظه کاري را فعال کرده و با یکپارچه کردن حافظه

  .قدرت سازگاري را نیز باال می برد
 که روش مداخله حساسیت نتایج پژوهش نشان می دهد     
سازگاري ی با حرکات چشم و پردازش مجدد می تواند زدای

 زندانیان را  بهداشتیاجتماعی، سازگاري عاطفی، سازگاري
شود که براي بهبود  این، پیشنهاد می بر  بنا.افزایش دهد

 زندانیان، در همه زندان هاي کشور، یوضعیت سالمت روان
ش  در نظر گرفته شود و با آموزیمکان هایی براي روان درمان

ها و اجراي  به روان شناسان زندان  کوتاه مدتاین روش درمانی
آن بر روي محکومین در بدو ورود به زندان نقش اساسی در 

نیز پیشگیري از عوارض بعدي  افزایش سازگاري این افراد، و
  .سازگاري پایین، داشته باشند

هاي پژوهش حاضر مورد بررسی قرار  از جمله محدودیت    
شود که در   پیشنهاد می لذاندانیان مرد می باشدگرفتن فقط ز

  درمانیهاي بعدي در مورد زنان زندانی نیز این روش پژوهش
مورد بررسی قرار گیرد تا تعمیم نتایج با اطمینان بیشتري صورت 

ها بیشتر شود تا در باال  چنین بهتر است حجم نمونه هم. گیرد
  .تر نتایج کمک کند تبار نتایج و بررسی و تحلیل دقیقبردن اع

  سپاسگزاري
این مطالعه به حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد      

از مدیریت محترم اداره کل . اسالمی واحد اردبیل اجرا شده است
زندان هاي استان اردبیل و ریاست و کارکنان محترم زندان 
مرکزي شهر اردبیل و زندانیان زندان مرکزي شهر اردبیل کمال 

  .قدردانی به عمل می آیدتشکر و 
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Investigating the Effect of Eye Movement Desensitization and Reprocessing 

(EMDR) on the Enhancement of Social, Emotional and Health  
Adjustment among Prisoners 

Narimani M1, Yaghuti Zargar H2*, Abolghasemi A1,Nasrollahi  A4, Ahmadi V3,4, Dadfar R4 ، Sheykh-Akbari F2 
(Recived:  November 25, 2013       Accepted: March 16, 2014) 

Abstract 
Introduction: Since low adjustment is one of 
the main problems of prisoners and is con-
sidered to be one of the reasons for their 
tendency toward dangerous behaviors, this 
study aimed to investigate the effect of dese-
nsitization by eye movements and repr-
ocessing on the enhancement of social, emoti-
onal and health adjustment in prisoners.  
 
Material & Method: This study was designed 
based on experimental method and by pretest 
and posttest model with control group. A sa-
mple of 40 individuals was selected (based on 
the type of their crimes) from prisoners in 
Ardebil's central jail with jail sentences as long 
as 4 months using a stratified random sam-
pling method. Rosenberg Self-Esteem Scale 
and Bel adjustment questionnaire were used to 
collect data which was completed by exper-
imental and control groups in both pretest and 
posttest steps. Treatment of desensitization 
with eye movements and reprocessing was c-
onducted during four sessions on experimental 

 group and during which control group was not 
involved. Data was analyzed using covariance 
analysis test. 
 
Findings: The results from this investigation 
indicated that the average scores for social, 
emotional and health adjustments in expe-
rimental group were significantly higher than 
those in control group (P<0.001). 
 
Discussion & Conclusion: Treatment of desen-
sitization by eye movements and reprocessing 
were effective on enhancing the adjustment of 
male prisoners. Therefore jails' psychologists 
can play a substantial role in the enhancement 
of adjustment in prisoners by teaching this 
short term treatment method and implementing 
it on sentenced people upon their entrance to 
jail. 
  
Keywords: EMDR, self-esteem, adjust-
ment, prisoner 
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