
  

 مدیریت اطالعات سالمتمجله 
  

 1397 بهمن و اسفند /مشش شماره سال پانزدهم/

 
 

http://him.mui.ac.ir 

 288 1397بهمن و اسفند /  ششم / شماره پانزدهم اطالعات سالمت / دوره تیریمد

Published by Vesnu Publications 
 

DOI: 10.22122/him.v15i6.3592 

 

 (ری روانی زندانیان )مطالعه موردی: ندامتگاه زنان شهر المتسدرمانی بر تأثیر کتاب

 

 3زاده، محمد حسن2پور، فاطمه ولی1فاطمه زندیان

 
 

  چكيده
اضر با هدف . پژوهش حباشندهای نیازمند توجه از نظر سالمت روانی میطیفی از مشکالت سالمت روانی استفاده شود. زندانیان از جمله گروه تواند برایدرمانی میکتاب مقدمه:

 .درمانی بر سالمت روانی زنان زندانی انجام شد تعیین تأثیر کتاب

. گیری در دسترس انتخاب شدنداد که به روش نمونهدنفر از آنان تشکیل  30 را هازنان شهر ری و نمونهندامتگاه جامعه تحقیق را کلیه زندانیان  این مطالعه از نوع شبه تجربی بود. :بررسيروش 

سالمت . ود که برای گروه آزمون اجرا گردیدماه ب درمانی در طول یکجلسه کتاب 10مداخله شامل . نفر( قرار گرفتند 15نفر( و شاهد ) 15اعضای نمونه به صورت تصادفی در دو گروه آزمون )

ها با استفاده از داده. بود GHQ (28-General Health Questionnaire)-28سؤالی سالمت عمومی  28نامه ابزار پژوهش، پرسش. گیری شدروانی قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه اندازه

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت Independent tآزمون 

(. همچنین، نمرات گروه P=  023/0)ت نمره کلی سالمت روانی بین دو گروه آزمون و شاهد به نفع گروه آزمون وجود داشداری در پس از انجام مداخله، تفاوت معنی ها:يافته

 . ودر از گروه شاهد بتداری پایینهای عالیم جسمانی و اضطراب به طور معنیآزمون در خرده مقیاس

کننده در حوزه سالمت های مداخلهو گروه تواند برای استفاده کتابداران بالینیدرمانی توانست سالمت روانی زنان زندانی را بهبود بخشد. نتایج به دست آمده میکتاب گيري:نتيجه

 .روان مفید باشد

 درمانی؛ زندانیانسالمت روانی؛ کتاب هاي کليدي:واژه

د. با به توانند به بهبود دست یابندرمانی میهای سالمت روانی با کمک کتابدرمانی بر سالمت روانی امر مشهودی است. افراد در معرض آسیبتأثیر مثبت کتاب پيام کليدي:

مانی، کاهش هبود وضعیت جسبتوان به کنترل و ارتباط هستند، می ی دراجتماع -های روانیها که با افراد دارای آسیبدرمانی در مراکزی مانند ندامتگاههای کتابکارگیری روش

 .اضطراب، بهبود کارکرد اجتماعی و کاهش افسردگی امیدوار بود

 
 15/11/1397: انتشارتاریخ  10/11/1397 پذیرش مقاله: 5/2/1397 مقاله: دریافت

 اطالعات سالمت مدیریت. (ری ه زنان شهرروانی زندانیان )مطالعه موردی: ندامتگا المتسدرمانی بر تأثیر کتاب .زاده محمدپور فاطمه، حسنزندیان فاطمه، ولی ارجاع:

 288-293(: 6) 15؛ 1397
 

 مقدمه
سالمت روانی به عنوان احساس فرد نسبت به خود، دنیای اطراف و 
اطرافیان خود و همچنین، چگونگی سازش فرد با مسؤولیت خود و شناخت 

ها سازگاری (. در برخی از محیط1) شودموقعیت مکانی و زمانی تعریف می
ناخودآگاه با قرار گرفتن در چنین محیطی، سالمتشان در دشوار است و افراد 

افراد به . باشدها، زندان مییکی از این محیط. گیردمعرض خطر قرار می
دلیل شرایط خاص فکری، روانی، فرهنگی و گاهی شرایط اجتماعی و 

شوند و روانه محیطی یا ناخواسته مرتکب جرم میفشارهای زندگی، خواسته 
شرایط خاص زندگی در محیط زندان، در بروز . شوندمیهمچون زندان 

جا از آن(. 2) های فکری، روانی و رفتاری مؤثر استبسیاری از ناهنجاری
ترین حقوق زندانیان، حقوق مربوط به سالمت و بهداشت یکی از مهم که

این که زندان و فرد زندانی به  و با توجه به (3) باشدجسمی آنان می -روانی
های شوند، یکی از وظایف سازمانهای دولتی اداره میسازمان وسیله

ریزی و مدیریت بهداشت روان مربوط، هماهنگی هرچه بیشتر در امر برنامه
شناسان، عوامل پژوهشگران و روان(. 4های کشور است )زندانیان در زندان

ارد در مو هااند که هر کدام از آنهای درمانی بسیاری را مطرح کردهو روش
. گذارندو شرایط خاص خود کاربرد دارند و تأثیرات مطلوبی را به جا می

های درمانی است که کارایی آن در درمان درمانی نیز از جمله روشکتاب
درمانی ترین پیشینه مستند استفاده از کتابقدیمی (.5) نشان داده شده است

به قرن سیزدهم  به مفهوم امروزی آن، یعنی استفاده از کتاب در درمان،
 (.6گردد )میالدی باز می
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درمانی با انجام پژوهشی به این نتیجه رسیدند که کتاب و همکاران زادهیقل
های خودمدیریتی شامل نوآوری و های تواناییموجب بهبود شاخص

های متنوع، خودکارایی و عالیتگذاری رفتاری، تنوع رفتاری، فسرمایهابتکار،
 و گروهی مشاوره تأثیرخود  مطالعه در نیاریاحی(. 7) شودمی اندیشیمثبت
و  کرد بررسیدانشگاهی  تابدارزنان ک شغلی فرسودگی کاهش بررا  درمانیکتاب
اما  بوده، مؤثر آزمایش گروه در درمانی روش دو هرکه  یدرس یجهنت ینبه ا

در  ناصری و پریرخ(. 8) است بوده مؤثرتر درمانیکتابنسبت به  درمانیمشاوره 
 را کودکان پرخاشگری کاهش بر درمانیکتاب یهابرنامه یرتأث میزان تحقیقی

سایر رفتارهای  مورد، یککه به جز  کردند گیرینتیجه و نمودند یبررس
 .(9پرخاشگرانه تا حدی کاهش پیدا کرد )

Hubin درمانی به عنوان در پژوهشی اذعان کردند که کتاب همکاران و
های مرسوم جنسی نیست، های جنسی، برابر با درمانیک شیوه درمان کژکاری

اما نمایانگر یک جایگزین جالب و اثربخش برای یک گروه با هدف خاص و یک 
 .(10های مرسوم است )ابزار مکمل برای روش

Jeffcoat  وHayes نفر از کارکنان یک مرکز  37ر روی ای که بمطالعه در
پزشکی انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که برنامه خودراهبری از طریق 

آوری، تمرکز حواس، توجهی در جهت افزایش تابدرمانی، اثرات قابل کتاب
 .(11کیفیت زندگی و کاهش استرس و اضطراب دارد )

توان دریافت درمانی، میبهای داخلی و خارجی در زمینه کتابا مرور پیشینه
و بیشتر در زمینه باشد شده بسیار اندک می های داخلی انجامکه تعداد پژوهش

اختالالت افسردگی و اضطراب و اغلب برای کودکان بوده است؛ در حالی که در 
ای از موضوعات با درمانی برای طیف گستردههای خارجی، کتابپژوهش

شده است. در واقع، در های گروهی انجام های سنی مختلف و به روشگروه
درمانی فردی و درمانی فردی و یا تلفیقی از کتابمطالعات خارجی به روش کتاب

گونه که باید توجه نشده، اما تحقیقاتی در حوزه سالمت روانی زندانیان و گروهی آن
ایر درمانی برای سهایی در حوزه کتاببا هدف بهبود سالمت روانی آنان و پژوهش

هایی همچون افسردگی، پرخاشگری، اضطراب، ترس و... در ها در زمینهگروه
 .ها صورت گرفته استهایی مانند بیمارستان و آموزشگاهمحیط

 

 روش بررسی
این مطالعه از نوع شبه تجربی، متشکل از دو گروه آزمون و شاهد بود و برای 

جامعه آماری . گردید آزمون استفادهپس -آزموناجرای آن از روش آزمایشی پیش
تحقیق را کلیه زندانیان ندامتگاه زنان شهر ری تشکیل داد. این زندان پذیرش 

معیارهای ورود  .مجرم زن از سراسر استان تهران را دارد 2000تا  1000بیش از 
به پژوهش شامل حضور در زندان با حداقل یک ماه حبس گذرانده، حضور در 

دارای تحصیالت دیپلم به باال بود.  مانده وداقل یک ماه حبس باقیزندان با ح
نفر از مددجویانی که معیارهای ورود را داشتند،  30برای رسیدن به گروه نمونه، 

 انتخاب شدند. گیری در دسترسبه روش نمونه
 GHQ-28سؤالی سالمت عمومی  28نامه ها، پرسشآوری دادهابزار جمع

(28-General Health Questionnaire بود که اولین بار توسط )Goldberg 
کارکرد جسمانی، مقیاس »مقیاس فرعی  چهار نامه ازطراحی گردید. این پرسش

تشکیل شده است که هر مقیاس « اضطراب، کارکرد اجتماعی، مقیاس افسردگی
 .سؤال دارد 7

دنیا انجام در نقاط مختلف  GHQمطالعه در مورد اعتبار  70تاکنون بیش از 

گیری عرضه نههای نمومطالعه اطالعات مفصلی درباره روش 45شده است که 
. در ها انجام دادمقایسه مستقیمی بین آنبتوان  دشومی و این امر موجباند هکرد

را بر روی  GHQ-28کار هنجاریابی مقیاس  فتحی آشتیانی و داستانیایران نیز، 
و ضریب  ندسرا انجام دادروستایی صومعهنفر از ساکنان مناطق شهری و  625

Cronbach's alpha  (.12) نددرصد گزارش نمود 0/82و  5/86آن را 
جلسه در روزهای زوج  10 درمانی گروهی، به فاصله یک ماه،برای کتاب

داستان کوتاه  6 طور متوسط،به  .ساعت برگزار گردید 5/1 با میانگین زمانی
شد که با توجه به محتوای آن، پژوهشگر مددجو را به بیان افکار و خوانده می

کرد. همچنین، در وسط یا پایان هر داستان بحث و احساسات خود تشویق می
دادند، پژوهش را زندانیان تشکیل می جا که جامعهاز آن .شدسؤال انجام می

ار بود. بنابراین، پژوهشگر برای انتخاب کتاب از حساسیت بیشتری برخورد
توانند به بهبود سالمت های مناسبی که میانتخاب کتاب به مطالعه کتاب

 6کتاب منتخب، 30 روانی زندانیان کمک کند، پرداخت و در نهایت، از میان
افزار کتاب که از لحاظ محتوایی با موقعیت مددجویان همخوانی داشت، از نرم

افزار با تالش متخصصان دینی و تربیتی و این نرم .یددرمانی انتخاب گردکتاب
دی، سایت، سی) کادر فنی انجمن گفتگوی دینی، با معرفی منابع کاربردی

شده ها تهیه جهت ارتقای بهداشت روان فرد و خانواده ،(مراکز مشاوره و کتاب
است که در سه حوزه بهداشت روان یعنی پیشگیری، درمان و بازآفرینی 

درمانی شده برای اجرای کتاب های انتخابفهرست کتاب .باشدمی سودمند
راهنمای مدیریت اضطراب، عصبانیت و ) درمانگاه احساسات» فردی شامل

عالمی »و « مهرداد فیروزبخت: ، مترجمLen Kladck: ، نویسنده(افسردگی
 درمانی گروهیو کتاب« مسعود لعلی: نویسنده دیگر بباید ساخت و از نو آدمی،

... ز مثل»؛ «مسعود لعلی: بهشت یا جهنم انتخاب با شماست، نویسنده» شامل
: به بلندای فکرت پرواز خواهی کرد، نویسنده»؛ «مسعود لعلی: زندگی، نویسنده

سالومه : ، مترجمMack Farlin: اگرهای زندگی، نویسنده»؛ «مسعودلعلی
 بود.« داوودیان

نفره  15، یک گروه GHQیاس آزمون از طریق توزیع مقپس از انجام پیش
درمانی فردی و گروهی را عنوان گروه آزمون تعیین گردید و مداخله کتاببه 

عنوان گروه شاهد تعیین مددجو( نیز به  15دریافت نمودند. گروه دیگر )شامل 
بعد از برگزاری جلسات . ای را دریافت نکردندگونه مداخلهشد و هیچ

ی هر دو گروه از طریق توزیع مجدد مقیاس آزمون بر رودرمانی، پسکتاب
GHQ که طرح پژوهش متشکل از دو گروه جهت  این اجرا گردید. با توجه به

شان بیشتر در معرض خطر نفر از مددجویانی که سالمت روانی 15مقایسه بود، 
مددجوی دیگر در گروه شاهد قرار  15صورت تصادفی در گروه آزمون و  بود، به

مددجو  14مددجو و در گروه شاهد نیز  13 نهایت، در گروه آزمون گرفتند که در
افزار در نرم Independent tبا استفاده آزمون  هابه همکاری خود ادامه دادند. داده

SPSS  22نسخه (version 22, IBM Corporation, Armonk, NY مورد )
 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

آزمون، سعی شد از هرگونه تحت آزمون و پسدر طول روند اجرای پیش
خودداری شود. به افراد این اطمینان داده شد که  هافشار قرار دادن نمونه

آزمون و شود. اجرای پیشاطالعاتشان به صورت محرمانه نگهداری می
هر های آزمون و شاهد با رضایت آگاهانه افراد همراه بود. آزمون در گروهپس

عدم تمایل به ادامه آزمون، اختیار داشتند آزمون را ها در صورت کدام از آزمودنی
 .ترک نمایند
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 آزموندر مرحله پسبرای مقایسه میانگین نمرات سالمت روانی  های آزمون و شاهدگروه Independent t: نتایج آزمون 1جدول 

 انحراف معيار ±ميانگين  گروه مقياس
 Leveneآزمون 

 Pمقدار  هاتفاوت ميانگين tمقدار 
 Pمقدار 

 023/0 -85/10 43/2 786/0 00/32 ± 31/12 آزمون سالمت روانی

 86/42 ± 89/10 شاهد

 

 هایافته
. سال بودند 34تا  19در سنین بین  گروه کنندگان دودرصد کل مشارکت 15/57

درصد در مقطع  85/17از نظر تحصیالت در مقطع دیپلم،  هانمونهدرصد  55/53

 درصد در مقطع کارشناسی به باال قرار داشتند. 25/0کاردانی و 

وانی ربرای مقایسه میانگین نمرات سالمت  Independent tنتایج آزمون 

 تفاوت آزمونهای آزمون و شاهد نشان داد که دو گروه در پیشآزمون گروهپیش

انی ت روسالمنتیجه مقایسه میانگین نمرات داری با یکدیگر نداشتند. معنی

این اساس، بین  ارایه شده است. بر 1در جدول آزمون مرحله پسدر  هاگروه

وت آزمون تفاهای شاهد و آزمون در پسمیانگین نمرات سالمت روانی گروه

ی گروه (؛ به طوری که نمره سالمت روانP=  020/0داری وجود داشت )معنی

 آزمون بهتر بود.

د در آزمون و شاه هایعالیم جسمانی گروهمقایسه میانگین نمرات  نتایج

داری بین تفاوت معنی ها،آمده است. طبق یافته 2در جدول آزمون مرحله پس

آزمون سهای شاهد و آزمون در مرحله پمیانگین نمرات عالیم جسمانی گروه

ه آزمون ی که نمره عالیم جسمانی گرو(؛ به طورP=  030/0مشاهده گردید )

 کمتر شد.

 
های آزمون و شاهد گروه Independent t: نتایج آزمون 2جدول 

برای مقایسه میانگین نمرات خرده مقیاس عالیم جسمانی در مرحله 

 آزمونپس

 گروه شاخص

 ±ميانگين 

انحراف 

 معيار

آزمون 
Levene  مقدارt 

تفاوت 

 هاميانگين
مقدار 

P 
 Pمقدار 

عالئم 

 جسمانی

 030/0 -70/3 33/2 015/0 15/7 ± 86/4 آزمون

 86/10 ± 13/3 شاهد

 

آزمون و شاهد در  هایاضطراب گروهمقایسه میانگین نمرات  نتایج 3جدول 
داری بین میانگین . بر این اساس، تفاوت معنیدهدرا نشان میآزمون پسمرحله 

 آزمون وجود داشت بررسی در مرحله پس های موردنمرات اضطراب گروه
(003/0  =P؛ به گونه)که گروه آزمون نمره اضطراب بهتری را کسب نمود ای. 

 

های آزمون و شاهد گروه Independent t: نتایج آزمون 3جدول 

برای مقایسه میانگین نمرات خرده مقیاس اضطراب در مرحله 

 آزمونپس

 گروه شاخص
 ±ميانگين 

 انحراف معيار

آزمون 
Levene  مقدارt 

تفاوت 

 هاميانگين
مقدار 

P  مقدارP 

 003/0 -50/3 23/3 791/0 00/9 ± 91/2 آزمون اضطراب

 50/12 ± 71/2 شاهد

 
ن آزمو هایهاختالل در کارکرد اجتماعی گرو مقایسه میانگین نمرات نتایج

این اساس، تفاوت  ارایه شده است. بر 4در جدول آزمون پسو شاهد در مرحله 
اهد و های شداری بین میانگین نمرات اختالل در کارکرد اجتماعی گروهمعنی

 .آزمون وجود نداشتآزمون در مرحله پس
د آزمون و شاه هایافسردگی گروهمقایسه میانگین نمرات  نتایج 5جدول 
وت . طبق نتایج به دست آمده، تفادهدرا نشان میآزمون پسدر مرحله 

آزمون سهای شاهد و آزمون در پمرات افسردگی گروهداری بین میانگین نمعنی
 .وجود نداشت

 

 بحث
درمانی وضعیت سالمت روانی زنان نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کتاب

 های تحقیقزندانی گروه آزمون را در مجموع بهبود داده است که با یافته
Jeffcoat و Hayes (11) درمانی عالیم جسمانی همخوانی داشت. همچنین، کتاب

 و (8) نیاریاحی مطالعات هایزنان زندانی را کاهش داد که این نتایج با یافته
Malouff به دست آمده، های همسو بود. بر اساس یافته( 13) و همکاران

 پژوهشدرمانی در کاهش اختالل اضطراب مؤثر بوده است. این یافته با کتاب
 مشابهت داشت.  (14و همکاران ) بانکی

 

 های آزمون و شاهد برای مقایسه میانگین نمرات خرده مقیاس اختالل در کارکرد اجتماعی در گروه Independent t: نتایج آزمون 4جدول 

 آزمونمرحله پس

 انحراف معيار ±ميانگين  گروه شاخص
 Leveneآزمون 

 Pمقدار  هاتفاوت ميانگين Fآماره  tمقدار 
 Pمقدار 

 313/0 -63/1 01/0 02/1 895/0 15/8 ± 25/4 آزمون اختالل در کارکرد اجتماعی
 79/9 ± 98/3 شاهد
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 آزموندر مرحله پسهای آزمون و شاهد برای مقایسه میانگین نمرات خرده مقیاس افسردگی گروه Independent t: نتایج آزمون 5جدول 

 انحراف معيار ±ميانگين  گروه مقياس
 Leveneآزمون 

 Pمقدار  هاتفاوت ميانگين Fآماره  tمقدار 
 Pمقدار 

 183/0 -57/2 17/1 37/1 28/0 92/6 ± 19/4 آزمون افسردگی

 50/9 ± 51/5 شاهد

 

رهای دهد که با ارایه راهکاشواهد و ادبیات مربوط به تحقیق نشان می
ارتقا  توان سالمت مددجویان را بهبود بخشید ودرمانی، میدرمانی در زمینه کتاب

های که موقعیتچون زندانیان همدرمانی برای افرادی کتابداد. در واقع، 
ه بتوجه  ؛ چرا که باددار بیشتری کاربرد ،کنندمتفاوتی را تجربه می زایآسیب

 تالالتاخ های روانی و باال بودنعواملی از جمله افزایش نرخ شیوع بیماری
ان در رو روانی زندانیان نسبت به افراد عادی، تعداد کم متخصصان بهداشت

درمانی، نروا وگران بودن اغلب خدمات با کیفیت مشاوره زندان، کمبود بودجه و 
ر گروه تی با هبرای هر نوع جمعی) دنیلی مانند فراگیر بودرمانی بنا به دالکتاب

رمان و در دددجسنی(، اقتصادی بودن، ارایه اطالعات در زمان محدود، استقالل م
ی خویش، رشد شخصیت، کسب بینش و آگاهی، به عنوان منبع دانشی برا

 محیطی همچون زندان بسیار مناسب است.
قرار  پژوهش حاضر را تحت تأثیر هایی که تعمیم نتایجاز جمله محدودیت

ؤاالت ه سشرایط روحی و روانی زندانیان در هنگام پاسخ ب توان بهداد، می
های ذهنی، فردی و تفاوت، نامه که خارج از کنترل پژوهشگر بودپرسش

 ،ه باالها فقط از بین تحصیالت دیپلم بانتخاب آزمودنی، اجتماعی زندانیان
و  درمانی گروهیای کتابات زندانیان در روند اجرها و روحیتأثیرگذاری دغدغه

 .اشاره نمود محدودیت زمانی برای اجرای مرحله پیگیری
 

 گیرینتیجه
درمانی بر افزایش سالمت روانی مؤثر بوده نتایج مطالعه حاضر نشان داد که کتاب

شناسی و تواند به متخصصان علم اطالعات و دانشاست. این یافته می

ریزی و چارچوبی نظری های علمی آن را پیمک کند تا زمینهشناسی کروان
تعیین نمایند که در آن کتاب درمانی را به مثابه روش مداخالتی مؤثر در بهبود و 

های مورد نظر استفاده کنند. در حال حاضر هیچ دوره رسمی که ارتقای ویژگی
دروس رشته درمانی اختصاص داده شده باشد، در فهرست تنها به موضوع کتاب
های تواند بر اساس یافتهشناسی توصیف نشده است که میعلم اطالعات و دانش

 .تحقیق حاضر در نظر گرفته شود
 

 پیشنهادها
 زمینه داران دربه کتابتخصصی  هایآموزشبر اساس نتایج به دست آمده، ارایه 

ر ر سایهای کشور در کنادرمانی در زندانو به کارگیری روش کتاب درمانیکتاب
 .شودهای درمانی جهت بهبود بهداشت روانی زندانیان، توصیه میروش

 

 تشکر و قدردانی
تان نو شهرسدر بخش قلعه یر محترم زندان زنان شهر استیر بدین وسیله از

 نیاف ااهد شبردیپ نهیدر زم ای کهصادقانهو ارزشمند  یهمکار به جهت یر
 .آیدمیتشکر و قدردانی به عمل  ،داشتند قیتحق
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 .اندگونه تضاد منافعی نداشتهدر انجام مطالعه حاضر، نویسندگان هیچ
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Abstract 
Introduction: Book therapy is an effective and practical process that can prevent or reduce a range of mental health problems. 

Prisoners are among the most in need of attention in terms of mental health. The purpose of this study was to determine the effect 

of book therapy on the mental health of women prisoners. 

Methods: This was a quasi-experimental study. The research population included all prisoners in Shahr-e-Rey women prison, 

Iran. A sample of 30 prisoners was selected using available sampling method. Samples were randomly assigned into two equal 

groups of test and control. The intervention consisted of ten sessions of book therapy during one month for the test group. Health 

was measured before and after intervention in both groups. The research instrument was General Health Questionnaire (GHQ-28). 

Data were analyzed using independent t test and covariance analysis. 

Results: After the intervention, there was a significant difference between the two groups in the overall mental health score  

(P = 0.023). The scores of the test group in the subscales of physical symptoms and anxiety were significantly lower than the 

control group, too. 

Conclusion: Book therapy improves mental health indexes, and can be used to improve the mental health of prisoners and, as a 

result, improve their overall health status. 
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