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مقایسه سطح سالمت روان در زنان زندانی و غیر زندانی شهر ارومیه در سال 5931
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نوشین نرمایون ،0محمد حسن جوادی ، 2مرادعلی زارعی پور

1دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه ،ارومیه ،ایران
 2استادیار فقه و حقوق اسالمی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
*  3دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت ارتقاء سالمت ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه،
ارومیه ،ایران

(دریافت – 0931/10/23 :پذیرش)0931/19/21 :
چکیده
مقدمه زنان مجرم بخشی کوچک اما در حال افزایش زندانیان را تشکیل می دهند که بررسی نیازهای سالمتی آن ها در اکثر
جوامع مورد غفلت واقع شده است.
هدف :مطالعه ی حاضر با هدف بررسی مقایسه ی سطح سالمت روان در زنان زندانی و غیر زندانی شهر ارومیه در سال 1331
انجام گرفت.
روش :این مطالعه از نوع توصیفی -تحلیلی بر روی  333زن ( 113زن زندانی و  113زن غیر زندانی) انجام گرفت .جهت
بررسی سالمت روان از پرسشنامه ی استاندارد سالمت عمومی  22سوالی و هم چنین از پرسشنامه ی دموگرافیک که توسط
محققین طراحی شده بود؛ استفاده شد .اطالعات جمع آوری شده توسط نرم افزار  SPSSv.19مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :میانگین سنی زنان شرکت کننده در مطالعه  33/22 ±3/3سال بود .نتایج نشان داد که سطح نمره ی سالمت روان

گروه کمترین و بیشترین اختالل روانی به ترتیب ،در بعد افسردگی( )3/12 ±3/22و در کارکرد اجتماعی( )13/31 ±1/30بود.
نتیجه گیری :زنان زندانی یکی از گروه های آسیب پذیر جامعه هستند که از بعد سالمت روان در سطح پایینی نسبت به زنان
عادی قرار دارند؛ بنابراین این موضوع توجه بیش از پیش مسئوالن زندان به سالمت روان زنان را می طلبد.
کلید واژه ها  :سالمت روان ،زنان ،زندانی ،غیر زندانی

* ارومیه ،دانشگاه ازاد اسالمی ـ باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
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کل و ابعاد  2گانه ی آن در زنان زندانی از زنان غیر زندانی کمتر ،و این تفاوت از نظر آماری معنادار بود .هم چنین در هر دو
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زارعی پور و همکاران

مقایسه سطح سالمت روان در زنان زندانی و 54/...

روانشناسى یکی از محور های اصلی جرم شناسی به

نقشهای همسری ،مادری و مراقبت کننده از دیگران را بر

حساب می آید .نقش روانشناس در تبیین پدیده ی جرم

عهده دارند؛ و به طور فزاینده ای نیز بخش عمده ی نیروی

از زمانی برجسته شد که مجرمان را نه تنها از زاویه ی

کار و کسب درآمد یک چهارم تا یک سوم خانواده ها را

قضایی ،بلکه از دیدگاه روانی و عاطفی نیز مورد بررسی

تشکیل می دهند )3(.اگر چه زنان نسبت به مردان طول

قرار دادند؛ و به جای آنکه به قضاوت درباره ی جرم به

عمر بیشتری دارند؛ اما در مقایسه با مردان بیشتر در

عنوان یک عمل مجزا پرداخته شود؛ بررسی روان مجرم

معرض خطر ،اختالالت روانی از جمله افسردگی ،اضطراب،

نیز مورد توجه قرار گرفت .در عصر حاضر سالمت روان

نگرانی و اختالالت اشتها هستند .کودکانی که از مادران

یکی از مهم ترین شاخص های سالمت و بهداشت یک

دارای اختالالت روانی به دنیا می آیند بیشتر در معرض

جامعه قلمداد می گردد؛ و عمیقا مورد توجه روانپزشکان،

اختالالت روانی از جمله افسردگی هستند؛ و احتمال عدم

روانشناسان و سایر دانشمندان علوم رفتاری و اجتماعی

موفقیت تحصیلی در این افراد بیشتر است )2(.اطالعات به

قرار گرفته است )1(.بر اساس مطالعات سازمان بهداشت

دست آمده از پژوهش های بانک جهانی نشان می دهد که

جهانی ،بیش از 1133میلیون نفر از جمعیت جهان از

در بین زنان کشورهای در حال توسعه ،اختالالت افسردگی

اختالل های عصبی  -روانی و روانی -اجتماعی رنج می

 33درصد از ناتوانی های عصبی -روانی را تشکیل می

برند؛ که تعداد قابل توجهی از آن ها با کاربرد روشهای

دهد؛ در حالی که این رقم در بین مردان  12/0درصد می

ساده و عملی ،قابل اجتناب می باشد .بر اساس بررسی

باشد )1(.این تفاوت ،در بین زنان و مردان جوامع محروم

های انجام شده ،اختالالت روانی به عنوان یکی از مهم

حتی بیشتر از این است .نتیجه ی بررسی های انجام شده

ترین و معنی دارترین اجزای بار کلی بیماری ها می باشد؛

در ایران نشانگر همین آمار و ارقام است .به طوری که

و پیش بینی می شود تا سال  2323سهم اختالالت روانی

طبق مطالعات انجام شده ،شیوع بیماری های روانی به

و عصبی از بار کلی بیماری ها  13درصد افزایش یافته و از

خصوص افسردگی و اضطراب در زنان ایرانی  2/1برابر

13/1درصد کنونی به 11درصد کل بار درمانی بیماری ها

مردان ایرانی بوده است )0(.در کشورهای در حال توسعه

برسد)2(.

که چهار پنجم جمعیت جهان را به خود اختصاص می

زنان نیمی از پیکره ی جهان را تشکیل می دهند؛ و نیمی

دهند؛ بیماریهای غیر واگیر همچون بیماریهای روانی به

دیگر توسط آنان بزرگ می شوند .از آنجایی که زنان جزء

سرعت جایگزین بیماری های عفونی شده و در صدر

الینفک تمامی بخش های جامعه هستند؛ نقش آنان در

عوامل ایجاد کننده ی ناتوانی و مرگ و میرهای زودرس

جامعه ،آن ها را در معرض خطر بیشتر ابتالء به مشکالت

قرار می گیرد)7(.

http://njv.bpums.ac.ir

] [ Downloaded from njv.bpums.ac.ir on 2022-09-28

مقدمه

روانی قرار میدهد .زنان بار مسئولیت های مرتبط با

 /51پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال چهارم /شماره  /01بهار 0931

مربوط به مجرمان و زندانیان به ویژه ارتباط آن با مشکالت

هستند؛ و اکثر تخلف آن ها بیشتر جنبه ی سرپیچی از

و مسائل روانپزشکی یکی از چالش برانگیزترین و فعالترین

سالمت اجتماعی دارد تا یک جرم حقوقی ،ولی متأسفانه

زمینه های پژوهش است )2(.به نظر می رسد ریشه ی

نیازهای مرتبط با سالمت روانی زنان که جزء اقلیت

مشکالت و معضالت اجتماعی که منجر به ارتکاب جرم

هستند،؛معموال نادیده گرفته می شود )13(.بررسی های

می شود به طور مستقیم و غیرمستقیم ارتباط نزدیک با

کمی در خصوص سالمت زنان زندانی انجام شده است .هر

شخصیت انسان دارد .امروزه از مهم ترین اهداف زندان و

چند تحقیقات در خصوص اختالالت روان شناختی در

کارگزاران قضایی ،اصالح و تربیت زندانیان به قصد کاهش

زنان عادی در ایران انجام شده است؛ اما وضعیت سالمت

ارتکاب مجدد جرم و بازگشت به زندان است .برخی از

روان زنان زندانی ارومیه که یکی از فاکتورهای تاثیرگذار

مطالعات انجام شده در زندان های ایران نشان می دهدکه

بر سالمت جسمی و اجتماعی زنان زندانی است؛ بررسی

حدود  27/1درصد از زندانیان مشکوك به داشتن نوعی

نشده است .با توجه به محدود بودن پژوهش ها در این

اختالل روانی هستند )3(.گفته می شود خاستگاه اصلی

زمینه ،این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ی سطح

تبهکاری را باید در شرایط بیمارگونه ی فردی و اجتماعی

سالمت روان در زنان مجرم و عادی شهر ارومیه در سال

مجرم مورد بررسی قرار داد؛ و هیچ نظریه ی واحدی به

 1331انجام گرفت.

تنهایی نمی تواند رفتارهای انحرافی گوناگون را تبیین

روش مطالعه

کند )13(.مطالعات انجام شده نشان می دهد؛ شیوع

این مطالعه از نوع توصیفی -تحلیلی بر روی  333زن

مشکالت روانی در جمعیت زندانی در مقایسه با جمعیت

( 113زن زندانی و  113زن غیر زندانی) انجام گرفت.

عادی از میزان باالتری برخوردار بوده است .بررسی شیوع

جامعه ی آماری در این پژوهش کلیه زنان مجرم زندانی

اختالالت روانی در بین محکومین دارای سوء سابقه در

شهر ارومیه است .تعداد کل زنان زندانی ارومیه  233نفر

یونان نشان داد که  27/1درصد این افراد دارای اختالل

بود؛ که  113نفر شرایط ورود به مطالعه را داشته و حاضر

روانی بوده اند )11(.شمار زنان زندانی شده بین سال های

به شرکت (رضایت نامه کتبی) در مطالعه بودند ،و وارد

 1332تا  2332در انگلستان به  173درصد افزایش یافته

مطالعه شدند .از بین زنان غیر زندانی(عادی) مراجعه

است؛ در حالی که این افزایش در مردان تا  13درصد بوده

کننده به دادگستری در طی یک ماه ،تعداد  113نفر زن

است )12(.مطالعات انجام شده نشان داده است که زنان

به روش در دسترس با توجه به متغیرهای سن ،تحصیالت،

زندانی در مقایسه با مردان زندانی بیشتر از بیماری های

میزان درآمد ،و تأهل که با گروه زندانیان همتاسازی

روانی رنج می برند .با توجه به اینکه بسیاری از زنانی که

گروهی شده بودند؛ انتخاب شدند.
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جرم و جنایت ،تاریخی به قدمت بشریت دارد و مسائل

در زندان به سر می برند دارای مشکالت فکری و روانی

زارعی پور و همکاران

مقایسه سطح سالمت روان در زنان زندانی و 54/...

خصوصیات دموگرافیکی و سالمت روان بود .پرسشنامه ی

بین 3/22تا  3/33و در مطالعه ی پاالهنگ و

خصوصیات دموگرافیکی شامل سن ،تحصیالت ،شغل(خانه

همکاران( )10با نمره دهی  23بین  3/02تا  3/32اثبات

دار/شاغل) ،وضعیت تاهل ،سابقه ی بیماری مزمن(هر

شده است.

بیماری مزمن به غیر از بیماری روانی مثل :دیابت ،فشار

پرسشنامه ها پس از توضیح اهداف پژوهش و رضایت نامه

خون ،آرتروز ،)...وضعیت اقتصادی (اظهار نظر افراد در

ی کتبی ،توسط زنان مجرم و عادی و با راهنمایی

مورد وضعیت اقتصادی خود :خوب /متوسط /ضعیف) بود.

پرسشگر و به صورت خود گزارشی تکمیل گردید .در مورد

پرسشنامه ی استاندارد سالمت روان 1شامل 2خرده

زنان بی سواد پرسش نامه ها توسط پرسشگر و از طریق

مقیاس جسمانی ،اضطراب و بی خوابی ،اختالل در کارکرد

مصاحبه تکمیل گردید .رضایت نمونه ها ،محرمانه ماندن

اجتماعی و افسردگی و  22سوال میباشد؛ که به بررسی

اطالعات و بی نام بودن پرسشنامه ها ،از مالحظات اخالقی

وضعیت روانی فرد در یک ماه اخیر میپردازد .شیوه ی

پژوهش بود .داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSv.19

نمره گذاری پرسشنامه ی سالمت عمومی لیکرت است و

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .از آزمون آماری

نمره گذاری هر یک از سؤال ها ،چهار درجه ای ()3- 3

 ANAOVAبرای سنجش ارتباط بین متغیرهای

می باشد .هرچه نمره کمتر باشد؛ نشان دهنده ی سطح

دموگرافیک با سالمت روان ،و از آزمون تی مستقل جهت

باالتر سالمت عمومی فرد است .در نهایت ،نمره ی هر فرد

مقایسه یمیانگین نمرات سالمت روان در دو گروه زنان

بین  3تا  22می باشد .کسانی که نمره ی  23و کمتر به

زندانی و غیر زندانی استفاده شد .سطح معنی داری

دست آوردند؛ به عنوان فرد سالم و کسانی که نمره ی 22

(  )p.value= 3/31در نظر گرفته شد.

و باالتر گرفتند؛ مشکوك به اختالل در نظر گرفته شد .زیر

یافته ها

مقیاس های چهارگانه نیز نمره ی برش  0در نظر گرفته

تعدادکل افراد شرکت کننده در مطالعه 333 ،نفر زن بود؛

شد .به این معنی که افرادی که در هر یک از زیر مقیاس

که از این تعـداد  113نفـر زن زنـدانی بـا میـانگین سـنی

ها نمره ی  0و کمتر به دست می آوردند؛ به عنوان فرد

 32/11 ±11/00سال و  113نفر غیر زنـدانی بـا میـانگین

سالم و کسانی که باالتر از  0می گرفتند؛ مشکوك به

سنی  32/32 ±13/2سال بودند .از نظر وضعیت تحصـیلی

اختالل در آن زیر مقیاس بودند)12( .

بیشترین گروه  20نفر( 22/7درصد) تحصیالت راهنمایی،

فرم  22سؤالی پرسشنامه ی سالمت عمومی که روایی و

و از نظر وضعیت تاهل بیشترین زنان  101نفر(11درصـد)

پایایی پرسشنامه در مطالعه ای که توسط نورباال و

متاهل بودند.

- General Health Questionnaire

1

http://njv.bpums.ac.ir

] [ Downloaded from njv.bpums.ac.ir on 2022-09-28

ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه ای مشتمل بر

همکاران( )11با نمره دهی  0در هر مقیاس انجام گرفته

 /54پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال چهارم /شماره  /01بهار 0931

در هر دو گروه ،نمره ی اختالالت روانی در زنان خانـه دار،

گروه ارتباط آماری معنی داری وجود داشت .بدین ترتیب

باالتر از زنان شاغل بوده و این تفاوت از نظر آماری معنادار

که نمـره ی سـالمت روان در زنـان بـا وضـعیت اقتصـادی

بود )p.value <3/31( .در هر دو گروه ،وضعیت سـالمت

ضـعیف نسـبت بـه بقیـه بـاالتر بـود)p.value <3/31( .

روان زنان متاهل نسبت به زنان بیوه و مجرد بهتـر بـود و

ارتباط سایر متغیرهای دموگرافیک با نمره ی سالمت روان

این اختالف از نظر آماری معنادار بـود)p.value <3/31(.

به تفکیک دو گروه ،معنادار نبود( .جدول )1

هم چنین بین سالمت روان با وضعیت اقتصادی در هر دو
جدول شماره( :)0مقایسه سالمت روان زنان بر اساس اطالعات دموگرافیکی مورد مطالعه زندانی و غیر زندانی
زنان غیر زندانی

متغیر دموگرافیک

سن

تحصیالت

شغل

وضعیت تاهل

سابقه بیماری مزمن

p.value

میانگین(انحراف معیار)

کمتر از 21

23/12±3/20

21-33

21/27±3/2

31-31

21/12±13/2

33/22±10/37

بیشتر از 31

22/17±11/2

33/27±10/13

بی سواد /ابتدایی

21/3±7/20

31/31±11/31

راهنمایی

23/12±0/3

دیپلم

21/31±2/7

دانشگاهی

22/22±0/2

خانه دار

22/11±0/20

بیرون خانه

13/37±0/3

23/30±12/13

مجرد

33/11±22/03

33/21±17/13

متاهل

32/70±13/22

مطلقه /بیوه

131/70±13/12

دارد

22/13±11/12

ندارد

21/72±12/21

خوب

12/12±13/20

متوسط

22/11±13/12

ضعیف

21/22±13/21

p.value

33/31±17/11
3/32

3/21

33/12±17/30

33/37±10/13
31/31±17/1

3/2

3/02

32/22±10/33
3/331

3/32

33/71±10/11

31/12±13/2

3/331

3/331

32/33±17/21
3/02

32/01±10/11
22/10±12/13

3/32

20/22±21/21
3/32

33/20±11/22

3/31

31/13±11/22

یافته های این مطالعه نشان می دهد که نمره ی سالمت روان و شیوع اختالالت روانی کل و ابعاد  2گانه ی آن در زنان زندانی
باالتر از زنان غیر زندانی است؛ و این تفاوت از نظر آماری معنادار است .بنابراین شیوع اختالالت روانی درکل و در ابعاد  2گانه
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وضعیت اقتصادی

میانگین(انحراف معیار)

زنان زندانی

زارعی پور و همکاران
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ی آن در زنان مجرم بیشتر از زنان عادی است .در هر دو گروه کمترین و بیشترین اختالل روانی به ترتیب در بعد افسردگی و
کارکرد اجتماعی می باشد( .جدول )2
جدول شماره( :)2مقایسه میانگین و انحراف معیار سالمت روان کل و ابعاد آن در دو گروه زنان زندانی و غیر زندان
افراد غیر زندانی
سالمت روان
عالیم جسمانی
اضطراب بی خوابی
کارکرد اجتماعی
افسردگی
سالمت روان کل

میانگین
1/3
1/11
7/31
3/12
21/23

افراد زندانی

انحراف درصد مشکوک
معیار

اختالل روان

3/33
2/12
2/30
3/22
11/13

32/7
32/3
12/7
22/7
33/3

بحث
یافته های این مطالعه نشان می دهد که نمره ی سالمت
روان در کل و در ابعاد  2گانه ی آن در زنان زندانی از زنان
غیر زندانی بیشتر است؛ و این تفاوت از نظر آماری معنادار
است .بنابراین شیوع اختالالت روانی درکل و ابعاد 2گانه
ی آن در زنان زندانی بیشتر از زنان غیر زندانی است.
مطالعات نشان می دهد که مشکالت مرتبط با سالمت
روان در زندانیان زن به میزان باالیی است .در ایران برخی
مطالعات انجام شده در زندان ها نشان داده که حدود
 27/1درصد از زندانیان ،مشکوك به داشتن نوعی اختالل

خاص ،آن را از سایر محیط های اجتماعی و اصالحی
متمایز می کند .نام زندان تداعی کننده ی وضعیت دشوار
و سختی است که یادآور محیطی استرس آور و وحشت زا
است .زندگی در این محیط غیر عادی و غیر طبیعی با
ویژگی هایی چون :فضای فیزیکی محدود با دیوارهای

2/32
3/32
13/31
7/32
33/33

1/30
1/02
1/30
1/71
10/13

اختالل روان
03/7
73/3
77/7
11/3
72

p< 3/331
p< 3/331
p< 3/331
p< 3/331
p< 3/331

بلند ،نگهداری بر خالف میل و اراده؛ همراه با از دست
دادن آزادی ،دوری طوالنی مدت از جامعه و خانواده ،سبب
فشار و ضربه های عمیق روان شناختی است که باعث
اخالل در سالمت روانی افراد می شود)12( .
به نظر می رسد عدم وجود اختالل های روانی قبل از
زندانی شدن و بروز آن به علت حضور در محیط زندان و
تحمل استرس های وارده به این افراد وجود دارد؛ به
طوری که برخی بررسی ها بروز تعدادی از اختالل های
شخصیتی ،رفتارهای ضداجتماعی یا تشدید آن ها را به
دنبال اقامت در زندان گزارش کرده اند)12( )13(.
در زنان زندانی این پژوهش ،میانگین نمره ی اختالالت
جسمانی ،2/32اضطراب و بی خوابی ،3/32عملکرد
اجتماعی ،13/31افسردگی ،7/32به دست آمد .در مطالعه
ی ریماز و همکاران ،در بررسی سالمت روان زنان زندانی،
میانگین امتیاز اختالالت جسمانی ،2/22اضطراب و بی
خوابی  ،13/11عملکرد اجتماعی  ،7/3افسردگی 7/13بود؛

http://njv.bpums.ac.ir

] [ Downloaded from njv.bpums.ac.ir on 2022-09-28

روانی هستند )17(.زندگی در زندان ها به دلیل ویژگیهای

میانگین

انحراف معیار

درصد مشکوک

P.value

 /41پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال چهارم /شماره  /01بهار 0931

هم خوانی دارد .همان طور که مشاهده شد؛ به ترتیب

داشتند؛ ( )22هم خوانی دارد .البته با مطالعه ی صادقی و

بیشترین و کمترین اختالل روانی در زنان زندانی ،در ابعاد

همکاران که نشان دادند بیشترین اختالالت روانی در

عملکرد اجتماعی و افسردگی است .به نظر می رسد

زنان ،مربوط به بعد افسردگی و کمترین اختالل مربوط به

محدویت تعامالت اجتماعی زندانیان دلیل اصلی باال بودن

بعد کارکرد اجتماعی است؛( )3هم خوانی نداشت .این

اختالل در بعد عملکرد اجتماعی باشد؛ در مطالعه ی

اختالف می تواند ناشی از اختالف در محیط فرهنگی-

داودی و همکاران نیز بیشترین شدت اختالالت در بین

اجتماعی ،مذهبی باشد.

زندانیان مرد ،در بعد عملکرد اجتماعی بود)21(.

هم چنین ،بررسی نمره ی سالمت روان زنان عادی نشان

در مطالعه ی  Pluggeو همکاران در بررسی سالمت زنان

از نزدیک بودن نمره ی کل تحقیق با نقطه ی برش تعریف

زندانی ،در تمام حیطه های کیفیت زندگی(سالمت

شده دارد؛ ( )21/23 ±11/1که با مطالعه ی کوهپایی()23

فیزیکی ،نقش اجتماعی ،نقش عاطفی ،عملکرد اجتماعی،

و صادقی( )3هم خوانی دارد .نمره ی میانگین نشان می

سالمت روان ،انرژی ،درد ،درك کلی از سالمت عمومی،

دهد که زنان عادی از نظر سالمت روان کل ،قابل اندازه

مولفه های روانی) زنان زندانی در مقایسه با زنان عادی

گیری با این روش در مرز وضعیت هشدار قرار داشته و

تفاوت آماری معناداری نشان داده اند .هم چنین بعد

نیازمند توجه هستند.

سالمت روان بین دو گروه اختالف معناداری داشت؛ به

در مورد وضعیت تاهل ،نتایج نشان داد که تاهل در هر دو

طوری که  72درصد از زنانی که در زندان بوده اند؛

گروه زنان زندانی و غیر زندانی همواره باعث بهبود سالمت

درجاتی از مشکالت روانی را گزارش کرده اند؛ حال آنکه

روان افراد می شود؛ که با مطالعه ی شریف که شیوع

این میزان در زنان عادی  11درصد گزارش شده

اختالالت روانی را در افراد بیوه و مطلقه باال به دست آورده

است)12(.

بود؛ ( )22و با نتایج  Joutsenniemiدر فنالند که

نتایج حاصل از بررسی شیوع اختالالت روانی در چهار بعد

نشان داده بود شیوع اختالالت روانی در افرادی که به

در زنان عادی نشان داد که بیشترین اختالالت روانی

تنهایی زندگی می کنند و یا از همسر خود جدا شده اند

مربوط به بعد کارکرد اجتماعی ،و کمترین مربوط به بعد

باال است؛ ( )21هم خوانی دارد .شاید یکی از دالیل آن بار

افسردگی است که با نتایج مطالعه بنائیان که در ارتباط با

مسئولیت زندگی است که زنان مطلقه و بیوه به تنهایی به

سالمت روان زنان بروجن که اختالالت روانی در بعد

دوش می گیرند و فشار روانی بیشتری دارند.

عملکرد اجتماعی باال بود ،هم خوانی دارد )1(.هم چنین با

هم چنین نتایج نشان داد بین سالمت روان با وضعیت

مطالعه ی سالمت روان زنان کاشان توسط سپهرمنش که

اقتصادی در هر دو گروه ارتباط آماری معنی داری وجود
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()23که در  2بعد جسمانی و افسردگی با مطالعه ی حاضر

نشان داده بود زنان در بعد افسردگی کمترین اختالل را
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روانی در زنان با وضعیت اقتصادی پایین را باال به دست

که از بعد سالمت روان در سطح پایینی نسبت به زنان

آورده بود ( )3و  Fleischerو همکاران در مکزیک که

عادی قرار دارند؛ که توجه بیش از پیش مسئوالن زندان به

نشان داده بود عالیم افسردگی در زنان با درآمد پایین

سالمت روان زنان را می طلبد .بنابراین پیشنهاد می شود

بیشتر است؛ ( )20هم خوانی داشت.

از طریق برنامه هایی هم چون آموزش مهارت های زندگی

نتایج مطالعه ی نورباال و همکاران ( )12و صادقی و

و ارتباطی مددکاران زندان ها ،توانمند سازی زنان زندانی

همکاران( )3نشان داد که سالمت روانی زنان شاغل از زنان

برای سازش مؤثر با محیط زندگی خود ،مهارت های مقابله

خانه دار بیشتر است؛ که با نتایج مطالعه ی حاضر هم

با استرس ،بهبود و تقویت الگوهای ارتباطی خانواده با زنان

خوانی دارد .بنابراین آموزش مهارت ها و ایجاد اشتغال در

زندانی ،حمایت مالی جهت افزایش تعداد کارشناسان

زندان زنان ،عالوه بر بهبود وضع اقتصادی ،با ایجاد حس

بهداشت روان و مددکاران اجتماعی در سازمان زندان ها

توانمندی و مفید بودن و حس درستکاری در آن ها ،باعث

جهت ارائه ی خدمات مشاوره ای سالمت روان زنان

ارتقاء بعد سالمت وجودی آن ها و نهایتا سالمت روان می

زندانی را ارتقاء داد.

شود.

تشکر و قدردانی

محدودیت ها

این مقاله بخشی از پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته

از محدودیتهای مطالعه ی حاضر ،مقطعی بودن مطالعه

حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم

بود؛ بنابراین توصیه می شود در مطالعات آتی بررسی

تحقیقات ارومیه ،مصوب  1332/12/12با کد اخالقی

طولی انجام گیرد .هم چنین افرادی که یک ماه گذشته

 10223231311327می باشد که بدینوسیله نهایت

اظهار کردند اختالل روان داشتند؛ از مطالعه حذف شدند .

سپاس از مسئولین مربوطه به عمل می آید .هم چنین از

در ضمن زنان بی سوادی که نمی توانستند پرسشنامه ها

همکاری های صمیمانه ی کارکنان و مدجویان زندان

را تکمیل کنند از طریق پرسشگر برایشان تکمیل گردید.

مرکزی ارومیه به خاطر همکاری صمیمانه در جمع آوری

نتیجه گیری نهایی

داده ها و شرکت کنندگان(زنان زندانی) در مطالعه تشکر و
قدردانی می گردد.
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Abstract
Introduction: Women criminals make up a small but rising group of prisoners whose health
needs assessment has been neglected in most societies.
Objective: The aim of this study was to compare the mental health of female prisoners and
non-prisoners in Urmia, Iran, in 2016.
Method: This descriptive-analytical study recruited 300 women (150 prisoners and 150 nonprisoners). We employed the GHQ-28 questionnaire and a researcher-made demographic
questionnaire to evaluate mental health. The data were analyzed in SPSS 16.
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Results: The mean age of the women in this study was 33.42 ± 9.9 years. The results showed
that the total score and four subscales of mental health were significantly lower in female
prisoners than non-prisoners. In both groups, the least and most frequent mental disorders
were depression (3.54±3.42) and social functioning (10.35±5.06), respectively.
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Conclusion: Women prisoners are a vulnerable social group whose mental health is lower
than that of other women. Therefore, women's mental health requires further attention from
prison officials.
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