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چکیده
زمینه و هدف پژوهش حاضر با هدف فرا تحلیل پژوهشهای موجود پیرامون ا(ربخشمی انمواع درممان و پیشمنهاد
مؤ(رترین درمان برای زندانیان دچار اختالالت روانی انجام شد.
مواد و روشها روش تحقیق از نوع فرا تحلیل بود .جامعة آماری پژوهش شامل همة تحقیقات انجام شده بما روش
نیمهآزمایشی و آزمایشی از سال  0614تا  0613به تعداد  0014مورد در خصوص زندانیان کشمور بمود .تعمداد44
پژوهش که مالکهای ورود به فراتحلیل را داشتند با استفاده از روش سرشماری انتخاب شدند .جمم آوری دادههما
از طریق چزلیست محقق ساخته صورت گرفت .محاسمبة انمدازة ا(مر از طریمق شماخ  rو بمهوسمیلة نمرمافمزار
CMA2انجام شد.
یافتهها اندازة ا(ر همه مطالعات با مدل آ(ار تصمادفی  r=4/346بمه دسمت آممد و شمناخت درممانی بما انمدازة ا(مر
 ،r=4/313مؤ(رترین روش درمانی ارزیابی شد.
نتیجهگیری استفاده از روشهای درمانی برای درمان اختالالت روانی زندانیان مؤ(ر است و میزان تأ(یر پژوهشهما
در حد باال ارزیابی شد.

مقدمه
اختالل روانی عبارتی گسترده برای توصیف شممار بسمیاری از
بیماریهای روانی است که توانایی فرد را در زمینههای مختلف
از جمله تفکر ،احساس و رفتار صحیح در انجمام اممور روزممرة
زندگی ،مختل ممیکنمد .یکمی از حموزههمای خماص درزمینمة
اختالالت روانی ،مطالعة اختالالت روانی در بمین افمراد زنمدانی
است .نتیجة تحقیقات انجام شمده در زمینمة هممهگیرشناسمی
اختالالت روانی در جامعة زندانیان ،حاکی از شیوع نسبتاً باالی
اختالالت روانی در بمین زنمدانیان در مقایسمه بما افمراد عمادی
جامعه است[.]1-0
یون ،اسالد و فاضل ] [6در پژوهشی کمه در زمینمة نتمای
درمممانهممای روانشممناختی در زنممدانیان دارای اخممتالل روانممی

بهصورت فراتحلیل در هفت کشور دنیما از جملمه ایمران انجمام
دادنممد بممه یممز انممدازه ا(ممر متوس م  )r=4/44دسممت یافتنممد.
همچنین شواهد این تحقیق نشانگر سمطو بماالی نماهمگونی
بین مطالعات و تأ(یر بیشتر روشهای درمانی شناختی-رفتاری
و روش های مبتنی بر ذهن آگاهی بود .از دیگر فراتحلیملهمای
انجممام شممده م میتمموان بممه فراتحلیممل لینممدی و همکمماران ][4
درزمینة افسردگی با اندازة ا(ر  4/64اشاره کرد .پس بنابر نتای
این فراتحلیلها ،درمانهای روانشناختی بمر اخمتالالت روانمی
تأ(یر متوس و باالیی داشتهاند.
نتای فرا تحلیل آیموتی و همکماران ] [4نشمان داد یوگما و
مممدیتیشممن تممأ(یرات مطلمموبی بممر زنممدانیان دارد .کانکمماوس،
کانکاوس ،مارتین و دیکزواقر ] [3در فراتحلیلمی پرخاشمگری و
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پژوهشی سازمان زنمدانهما جسمتجوهای الزم صمورت گرفمت.
نتیجة جستجو از پایگاههای اطالعاتی اینترنتی تا شمهریور مماه
 13بر اساس کلیدواهههای تحقیق شامل  0014مورد بود.
پس از شناسایی تحقیقات مرحلة غربال گری انجمام شمد و
تحقیقاتی که شرای ورود به فرا تحلیل را نداشتند  .0تحقیق
در مورد زندانیان کشور صمورت گرفتمه باشمد؛  .1روش انجمام
تحقیق از انواع روشهای تحقیق آزمایشی ،نیمه آزمایشی و یما
شبه تجربی باشد؛  .6روش انجمام تحقیمق از انمواع روشهمای
تحقیق آزمایشی ،نیمهآزمایشی یما شمبه تجربمی باشمد ).کنمار
گذاشته شدند .پس از حذف تحقیقات تکمراری و غیرممرتب و
تحقیقاتی که اطالعات الزم برای محاسمبة انمدازة ا(مر گمزارش
نشده بود حجم نمونة نهمایی تحقیمق بمه  44تحقیمق کماهش
یافت .درنهایت دادههمای الزم از قبیمل نموع مطالعمه ،حجمم و
تعداد گروههای نمونه ،روش نمونهگیری ،اندازه شاخ آمماری
و  ...استخراج و در نرمافزار  CAM2وارد و تحلیل شدند.

تراکم زندانی را به عنوان قویترین پیشبینیکنندههای تخلف
سازمانی و محیطی ذکر کردنمد .پمژوهش مورگمان و همکماران
] [1نشمان داد کممه مممداخالت انجممامشممده دربممارة مجرمممان بمما
اختالالت روانی به طور مؤ(ری عالئم ناراحتی روانمی را کماهش
داده و باعث رشد توانمایی مقابلمه بما مشمکالت در آنهما شمده
است .همچنمین درممانهمای روانمی باعمث کماهش رفتارهمای
مجرمانه در آنها شد.
فرا تحلیل ساینی درزمینة پرخاشگری نشان داد که انمدازه
ا(ر کلی برای همة درمانها  4/13بود که این نتیجمه پیشمنهاد
میکنمد درممانهمای روان شمناختی بمه طمور کلمی در درممان
پرخاشگری برای جامعمههمای خماص ململ زنمدانیان) کمه بما
مشممکالت پرخاشممگری مواجممه هسممتند شممواهدی را فممراهم
میسازد[.]8
بهطور کلی مرور پیشینه نشان میدهد ،با توجه به اهمیمت
بحث اختالالت روانی در بمین افمراد زنمدانی ،تحقیقمات نسمبتاً
زیادی با صرف هزینههای مالی دربارة ا(ربخشی انواع روشهای
درمانی در بهبود اختالالت روانی زندانیان صورت گرفتمه اسمت
با این حال نتای حاصمل از پمژوهشهمای انجمام شمده گماهی
هماهنگ و یکدسمت نیسمت و در خصموص میمزان ا(ربخشمی
روشهای رواندرمانی مورد استفاده در جامعة زنمدانیان توافمق
وجود ندارد .و به نظر ممیرسمد فراتحلیلمی در ایمن زمینمه در
داخل کشور انجام نشده است .به همینمنظور پمژوهش حاضمر
درصممدد اسممت بمما اسممتفاده از روش فراتحلی مل وضممعیت کلممی
پژوهش در این زمینه و میزان ا(ر هر کدام از روشها را بررسی
کند تا از طریق ترکیب و مقایسة مطالعات منفرد ،نتای کلی و
ملموستری در این زمینه حاصل شود.

یافتهها
در کل تعداد  44پژوهش ،حائز ممالکهمای درون گنجمی فمرا
تحلیل حاضر بودند و در فرایند فراتحلیل قرار گرفتنمد .از ایمن
تحقیقات ،تعداد  34فرضیه پژوهشی استخراج و تحلیل شد.
سؤال نخست پژوهش :وضعیت کلمی پمژوهش انمدازة ا(مر
کلی) در زمینة ا(ربخشی روشهای درممانی بمر بهبمود اخمتالالت
روانی زندانیان چگونمه اسمتب بمه عبمارتی دیگمر ،آیما اسمتفاده از
روشهای درممانی ممؤ(رتر از عمدم اسمتفاده از روشهمای درممانی
استب
برای پاسخگویی به این سؤال پژوهشی انمدازة ا(مر کلمی بمرای
همة پژوهشها محاسبه شد .بر اساس نتیجة تحلیل اندازة ا(ر کلی
تحت مدل (ابت برابمر  4/301و تحمت ممدل آ(مار تصمادفی برابمر
 4/346است .مقدار  zمتناظر با هر دو مدل بهترتیب برابمر 41/81
و  01/03کممه هممر دو مقممدار در سممطح  4/440معنممادار هسممتند.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بهطور کلی استفاده از روشهمای
درمانی برای درمان اختالالت روانی زندانیان ممؤ(ر اسمت و میمزان
تأ(یر بر اساس طبقهبندی کوهن در حد باال ارزیابی میشود.
برای بررسی همگونی تحقیقات وارد شده به فمرا تحلیمل از
آزمون  Qاستفاده شد .مقدار آزمون Qبرابر با  334/44بود کمه
در سطح  4/4440معنادار است و این نتیجه نشان میدهد کمه
تحقیقات وارد شده بمه فمرا تحلیمل همگمون نیسمتند و فمر
همگونی بین تحقیقات رد ممیشمود .ازایمنرو ممیتموان نقمش
متغیرهای تعدیلکننده را مطالعه کرد .همچنمین بما توجمه بمه
عدم همگونی مطالعات باید از ممدل آ(مار تصمادفی در گمزارش
نتای استفاده شود.

مواد و روشها
در این تحقیق با توجه به هدف پمژوهش ،از روش فمرا تحلیمل
استفاده شمد .ایمن روش جمزو روشهمای تحقیمق توصمیفی –
اسمنادی اسممت.جامعة آمماری تحقیممق شمامل هممة تحقیقممات
پایاننامهها ،طمر همای پژوهشمی و مقماالت) انجمام شمده در
خصوص ا(ربخشی روش های درمانی درزمینة کاهش اختالالت
روانی زندانیان از اول دهة هفتاد تا زمان اجرای تحقیق حاضمر
یعنی سال  0613بود .کلیمدواهههمای جسمتجو در پایگماههمای
اطالعاتی اینترنتی ایران داک ،سایت جهاددانشمگاهی ،پرتمال
علوم انسانی ،سمایت ممگ ایمران و همچنمین از طریمق سمایت
گوگممل و گوگممل اسممکوالر) شممامل اصممطالحات «زنممدان و
مترادف های آن ملل زندانی ،زندانیان ،محبوس ،مجرم ،اختالل
روانممی و روشهممای درمممانی» بودنممد .همچنممین بممرای تعیممین
تحقیقات و طر همای چمان نشمده ،از طریمق کتابخانمة اممور
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برای پاسخدهی به ایمن سمؤال پژوهشمی انمواع روشهمای
درمانی در هفت گروه  .0شناختی -رفتاری فمردی-گروهمی)؛
 .1رفتار درمانی؛  .6شناخت درمانی؛  .4یکپارچه توحیمدی؛ .4
تحلیل تبادلی؛  .3جسممی و  .1سایر شمامل پمذیرش و تعهمد،
معنادرمانی ،ملبت گمرا ،ممرور خویشمتن ،آوای قمرآن ،مراحمل
تغییر ،کتاب درمانی و بخشش) دستهبنمدی شمده و بمهعنموان
متغیری تعدیلگر در نظر گرفته شمدند .نتمای در جمدول زیمر
ارائه شده است.
بر طبق جدول  ،0نتای نشان داد که شمناخت درممانی بما
اندازة ا(ر  4/313بیشترین اندازة ا(ر را در بین انمواع روشهمای
درمانی به خود اختصاص داده است  .)z=8/44 ،p>4/40پمس
از آن ،روشهمممممممای جسممممممممی-دارویمممممممی ،)4/348
رفتاردرمانی  )4/414قرار دارند .)p>4/44

یکی از روشهای بررسی خطای انتشمار ،بررسمی از طریمق
نمودار فانل یا قیفی است .در شمکل زیمر نممودار قیفمی شمکل
مطالعات ارائه شده است.
تقارن نسبی در شکل نمودار قیفی شکل نشان دهندة نبود
خطای انتشار اسمت .البتمه عمالوه بمر ایمن روش از روشهمای
آماری نیز می توان برای بررسی این مسئله استفاده کرد .یکمی
از این روشها ،روش  Nایممن از خطما اسمت .نتمای آزممونN
ایمن از خطا نشان داد که باید تعداد  4110مطالعة گمم شمده
وجود داشته باشد که سطح آلفا از  4/44تجاوز کند .چون ایمن
عدد خیلی بزرگ تر از تعداد مطالعات مشاهده شده  44ممورد)
است .از اینرو نشان دهندة دقت و نبود خطای انتشار است.
سؤال دوم پژوهش :مؤ(رترین روش درمانی برای درممان
اختالالت روانی در بین جامعة زندانیان کدام استب
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شکل  .1نمودار قیفی مطالعات وارد شده در فرا تحلیل
جدول  .1اندازه اثر انواع روشهای درمانی به تفکیک نوع درمان

نوع درمان

تعداد

اندازة ا(ر

حد پایین

حد باال

مقدار z

مقدار P

شناختی -رفتاری
رفتار درمانی
شناخت درمانی
یکپارچه توحیدی
تحلیل تبادلی
جسمی -دارویی
سایر درمانها
کل

01
8
3
4
1
4
01
41

4/434
4/414
4/313
4/486
4/446
4/348
4/483
4/444

4/660
4/438
4/410
4/640
4/041
4/441
4/648
4/481

4/161
4/318
4/818
4/411
4/384
4/814
4/144
4/301

4/144
1/418
4/111
3/46
1/80
1/06
4/133
06/44

4/444
4/444
4/444
4/444
4/444
4/466
4/444
4/444
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این است که الگوی رفتاری افمراد را از طریمق تغییمر در تفکمر
بشکند و سپس تغییمر دهمد .در ایمن دیمدگاه افمراد خطاهمای
شناختی را که روش همای انتخمابی هسمتند و از طریمق آنهما
رویدادها را میبینند و تفسیر ممیکننمد ،گسمترش ممیدهنمد.
طبق شواهد نظری و پژوهشی افراد زنمدانی شمیوه تفکمر غلم
هستند که منجر به وقموع جمرم ممیشمود.لمذا روش شمناخت
درمانی از طریق تغییر شیوه تفکر آنها ،تأ(یرگذاری بیشمتری
نسبت به سایر روشهای درمانی دارد.
اهداف و روشهای مورد اسمتفاده در برناممههمای شمناخت
درمانی به شرکتکنندگان در کسب قابلیتهمای جدیمد بمرای
فکر کردن درباره حل مسائلشان ،بمه خصموص در حیطمه بمین
فردی کمز میکند .حل مسائل زندگی واقعی به مهارتهما یما
عادات تفکر ویژهای نیاز دارد .رأس و فابیمانو معتقدنمد افمرادی
که فاقد مهارتهای حل مسئله هستند یا از مهمارتهمای حمل
مسئله استفاده نمیکنند در معر ارتکاب به جرم قرار داشته
و از آن به عنوان وسیله ای برای حل مشکالتی که همر روزه بما
آن مواجه میشوند ،استفاده میکنند[.]1
به نظر میرسد برنامههای شناخت درمانی از طریق کممز
به زندانیان جهت غنیسازی مهارتهای شناختی ،اختاللهمای
روانی آنها را به نحو مؤ(ری کاهش داده و سالمت روانی آنها
را ارتقماو ممیدهمد .درنهایمت هممانطمور کمه اغلمب محققمان
معتقدند متداولترین الگو برای اکلر مجرمان و زندانیان مبمتال
بممه اخممتاللهممای روانممی ،ترکیبممی از مداخلممههممای دارویممی،
روانشناختی و اجتماعی است[.]1

بحث
تحقیق حاضر دربمارة  44مطالعمة گمزارش شمده در خصموص
ا(ربخشی انواع درمان های مورد استفاده شده در بین زنمدانیان
کشور برای بهبود اختاللهای روانی به روش فرا تحلیمل انجمام
شد .تعداد زندانیان شرکتکننده شامل  1431نفر بودند که در
دو گروه آزمایش  0448نفر) و گروه کنترل  0400نفر) قمرار
داشتند .نتیجة حاصل از سؤال نخست پمژوهش نشمان داد کمه
بهطور کلی استفاده از روشهای درمانی برای درمان اخمتالالت
روانی زندانیان مؤ(ر است و اندازة ا(ر محاسبه شده بما اسمتفاده
از مدل آ(ار تصادفی برابر  4/346است که این میزان اندازة ا(مر
بر اسماس طبقمهبنمدی کموهن = 4/04کمم=4/64 ،متوسم و
=4/44زیاد)در حد باال ارزیابی می شمود .نتمای حاصمل از ایمن
تحقیممق بمما نتممای تحقیقممات یممون و همکمماران[ ،]6لینممدی و
همکاران[ ]4و مورگان و همکاران[ ،]4کامالً همسویی دارد.
به طور کلی پیشینه تجربی پژوهش حاکی از آن اسمت کمه
روشهای درمان دارویی و روانشناختی در مورد زندانیان مورد
استفاده قرار گرفته و موفقیت زیادی داشتهاند .و در این زمینه
کاربرد روش های روان درمانی کاربرد بیشتری پیدا کرده اسمت
چون که روشهای روان شناختی فاقمد آ(مار جمانبی نمامطلوب
بمموده و خطممر وابسممتگی دارویممی ندارنممد و دارای ویژگممیهممای
مشارکتی نیز هستند.
در تبیین این یافته پژوهشی میتوان به نتیجهگیری رابرت
مارتینسون اشاره کرد .وی در یز مقاله کالسیز در مخالفمت
با دیدگاه اولیه خود که آمموزش و درممان را در بمین زنمدانیان
بیا(ر میدانست ،اظهار ممیدارد ایمن عقیمده درسمت نبموده و
اشتباه است اما درنهایت اذعان میدارد کمه برخمی مداخلمههما
سودمند و برخی دیگر اینگونه نیستند و حتی مضر هسمتند و
حقیقت بسیار مهم شرایطی است که برنامه درمانی با توجه بمه
آن ارائه میشود[.]1
نتیجه حاصل از سؤال دوم پژوهش نشمان داد کمه از بمین
انواع روشهای درمانی شناخت درمانی دارای بیشمترین انمدازه
ا(ممر اسممت و روشهممای شممناختی -رفتمماری و رفتاردرمممانی در
رتبه های بعدی قرار دارند .ایمن یافتمه بما نتمای تحقیمق یمون
وهمکاران[]6هماهنگ است.
مطالعات انجمام شمده نشمان ممیدهنمد کمه مداخلمههمای
روانشمناختی همچمون شمناخت درممانی در کماهش شممدت و
فراوانی باورهای توهمی مؤ(ر هسمتند .از نتمای موفقیمت آمیمز
حاصل از مطالعههای تز موردی و نیز بهکارگیری این روشها
بهطور گروهی ،گزارشهایی ارائه شده است[.]1
در تبیین این یافته میتوان گفت همدف شمناخت درممانی

نتیجهگیری
نتای حاصل از این پژوهش که به شکل فرا تحلیل دربمارة 44
تحقیق معتبر انجام شده در بازة زمانی حدود بیست ساله انجام
شد ،شواهدی فراهم ساخت که اسمتفاده از روشهمای درممانی
برای بهبود اختالالت روانی زندانیان مؤ(ر است و میزان انمدازة
ا(ر براساس طبقهبندی کوهن در حد باالیی قرار دارد .بنمابراین
برنامههای درممانی بمرای کماهش مشمکالت روانمی در جامعمة
زندانیان از تأ(یرات مطلوبی برخوردار بوده و بهتر است استفاده
از انواع روشهمای درممانی بمهویمژه شمناخت درممانی و رفتمار
درمانی با اهتمام بیشتری در بین جامعه زندانیان استفاده شود.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از حمایتهای مسئوالن محترم سازمان زندانهما و
اقدامات تأمینی و تربیتی کل کشور و بهویژه استان آذربایجمان
غربی که از لحاظ مادی و معنوی زمینه انجام ایمن پمژوهش را
فراهم کردند ،سپاسگزاری میکنیم.
710

2  شمارة،65  دورة،1317  بهمن و اسفند،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

... فرا تحلیل پژوهشهای موجود پیرامون اثربخشی نوع درمان و

References
[1]. Fazel S, Hayes AJ, Bartellas K, Clerici M, Trestman R.
Mental health of prisoners: prevalence, adverse outcomes,
and interventions. The Lancet Psychiatry. 2016 Sep 1;
3(9):871-81.
[2]. Fazel S, Seewald K. Severe mental illness in 33 588
prisoners worldwide: systematic review and metaregression analysis. The British Journal of Psychiatry.
2012 May 1; 200(5):364-73.
[3]. Yoon IA, Slade K, Fazel S. Outcomes of psychological
therapies for prisoners with mental health problems: A
systematic review and meta-analysis. Journal of
consulting and clinical psychology. 2017 Aug; 85(8):783.
[4]. Linde K, Sigterman K, Kriston L, Rücker G, Jamil S,
Meissner K, Schneider A. Effectiveness of psychological
treatments for depressive disorders in primary care:
systematic review and meta-analysis. The Annals of
Family Medicine. 2015 Jan 1; 13(1):56-68.
[5]. Auty KM, Cope A, Liebling A. A systematic review and
meta-analysis of yoga and mindfulness meditation in
prison: Effects on psychological well-being and

[6].

[7].

[8].

[9].

711

behavioural functioning. International journal of offender
therapy and comparative criminology. 2017 May;
61(6):689-710.
Gonçalves LC, Gonçalves RA, Martins C, Dirkzwager AJ.
Predicting infractions and health care utilization in
prison: A meta-analysis. Criminal Justice and Behavior.
2014 Aug; 41(8):921-42.
Morgan RD, Flora DB, Kroner DG, Mills JF, Varghese F,
Steffan JS. Treating offenders with mental illness: A
research synthesis. Law and human behavior. 2012 Feb;
36(1):37.
Saini M. A meta-analysis of the psychological treatment
of anger: Developing guidelines for evidence-based
practice. Journal of the American Academy of Psychiatry
and the Law Online. 2009 Dec 1; 37(4):473-88.
Ebrahimi Ghavam, S. The role of psychological
interventions and interventions in reforming and
rehabilitating the behavior of criminals. Development
Quarterly.2012; 7 (26): 118-77. [in Persian]

2  شمارة،65  دورة،1317 بهمن و اسفند،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

حیدرعلی زارعی

A Meta-Analysis of Existing Research on the Effectiveness of the Type of
Treatment and Suggesting the Most Effective Treatment for Prisoners with
Mental Disorders
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Department of Education and Psychology, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran

Abstract
Background& Objectives This study was performed to metaanalysis of available studies on the effectiveness of treatments and
offer effective treatment for prisoners suffering from mental
disorders.
Materials & Methods The research method was meta-analysis. The
study population included allstudies with experimental and quasiexperimental designs from 1991 to 2017 in 1124 cases who was about
the prisoners. 50 studies that had criteria for entering the metaanalysis were selected using a census method. Data collection was
done through a researcher-made checklist. The calculation of effect
size was done through index r by CMA2 software.
Results The effect size of all studies according random effects model
was t r=0.603 and cognitive therapy with the effect size of r=0.669
was evaluated as the most effective treatment method.
Conclusion In general, the use of therapeutic methods for the
treatment of mental disorders in prisoners is effective and the effect of
the Cohen classification is high.
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