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چکیده
زمینه و اهداف هدف پژوهش حاضتتر ،هراتحلی ا،ربیشتتی کتا درمانی برای اختالل اضتتارا و اهستتردگی در
کودکان و نوجوانان در یک ها صله زمانی ده سا ه ا ست .همگنین این پژوهش ،عالوه بر برر سی ا،ر کتا درمانی بر
اختالل و اه سردگی ،م شیص میکند که در صورت ا،ربی شی کتا درمانی ،کدام تعدی کنندهها در ا،ربی شی آن
مؤ،ر هستند.
مواد و روشها جامعة آماری هراتحلی حاضتتتر ،پژوهشهای پیشتتتین در حوزة کتا درمانی در دورة  51ستتتا ه
 5564-5514ا ست که در پایگاه های اطالعاتی میتلف در د سترس ه ستند .بر ا ساس معیارهای ورود به ماا عه،
 54مقا ه با  61اندازة ا،ر از ماا عات به دست آمد .برای محاسبة اندازة ا،رها از نرماهزار CMA2استفاده شد.
یافتهها نتایج ن شان داد که اندازة ا،ر کلی برای کتا درمانی مقدار  1/465ا ست و بدان معنا ست که کتا درمانی
ا،ربیشتتی متوستتای دارد .همگنین یاهتهها نشتتان داد که متریرهای تعدی کننده مانند نوع هدایتگر و تماس با
هدایتگر ا،ربیشی باالیی بر یاهتهها ندارد.
نتیجهگیری مقدار ا،ربیشی کتا درمانی برای اختالل اضارا و اهسردگی در کودکان و نوجوانان متوسط است
و بهعنوان روش درمان یا روش مکم درمان بکار میرود.

مقدمه
در روند زندگی ان سان ،دوران کودکی همواره از جایگاه خا صی
برخوردار استتتت .چگونگی ستتتنری شتتتدن دوران کودکی و
پاست ت گویی به نیازها و رغبتهای کودکان و چگونگی رشتتتد،
شتتیتتتیت ،باورها و رهتارهای کود را در بزرگستتا ی شتتک
می د هد .به همین د ی این دوره مورد تو جه بستتت یاری از
روان شنا سان ،مربیان و عالقهمندان به حوزة کود قرار گرهته
استتتت] .[5نظر یه های عمده ای درباره تفاوت بین کودکان و
بزرگساالن وجود دارد .مشتاقی ،عالمه و آقایی معتقدند که دو

دیدگاه در این زمینه وجود دارد .یک دیدگاه بر این باور استتت
که کودکان ب سیار شبیه بزرگ ساالن به دنیا پا س میدهند و
تفاوت بین با غ و نابا غ صتتتره ها به مقدار یا کیفیت پیگیدگی
مربوط میشتتود و دیدگاه دوم معتقد استتت کودکان روشهای
منحتربههردی در هکر کردن ،احساسکردن و رهتارکردن دارند
که کاماله با روشهای بزرگستتتاالن متفاوت استتتت] .[6برخی
روانشناسان مانند پیاژه بر این باورند که مشکالت روانشناختی
در سنین بزرگ سا ی به د ی محدودیتها یا عدم پاس گفتن
به نیازهای دوران کودکی است] .[5رشد و توسعة رهتاری سا م
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فائزه دلقندی و همکاران

مشاوره و رواندرمانی کودکان مارح شود .کتا درمانی نیست
برای درمان مشتتتکالت عاطفی در بزرگستتتاالن به کار گرهته
می شد .در حال حا ضر نیز کتا درمانی را راهبرد برج ستهای
در نظر میگیرند که نهتنها برای مشتتتکالت با ینی کاربرد دارد
بلکه در هدایت کودکان و رهع نیازهای آنان نیز مؤ،ر استتتت.
کتا درمانی بهعنوان روشتتتی برای بهبود یادگیری اجتماعی و
عاطفی نیز به کار میرود] .[55در نیستتتتین ماا عاتی که در
زمینة کتا درمانی صورت گرهت ،کتا درمانی در گروه کنترل
اجرا شد و تأ،یر آن در مقایسه با گروه آزمایش بررسی شد که
در آن روشهای درمانی متعارف انجام میشتتتد] .[54اما بعدها
در نیمة دوم دهة  5611کتا درمانی در درمان اه سردگی تک
قابی ،روش اصلی درمان در نظر گرهته شد] .[51کتا درمانی
روش کم هزی نه ای برای روان در مانی و آموزش ستتتال مت و
همگنین روشی برای پیشگیری است ] .[59آنگه ارزش درمانی
اهکار خالقانه را در هعا یتهای کتا درمانی آشتتکار میستتازد
انتیا های آگاهانه ،روشهای مبتکرانه ح مستتت،له ،انگیزش
درونی ،م سیرهای شناختی میتلف ،خودبیانی و خوداکت شاهی
ا ست که به جای تأکید بر سازگاری و اناباق با محیط ،قدرت
رویارویی با مستتتائ غیرقاب پیشبینی و ناشتتتناخته را اهزایش
داده و به هرد برای مقابله با محیط متریر کمک میکند ].[56
با توجه به اهمیت کتا درمانی برای کودکان و نوجوانان،
پژوهش ها ی میتلفی در این حوزه در ایران و دیگر کشتتتورها
انجامگرهته ا ست و نتایج میتلفی در این باره ارائه شده ا ست.
از سوی دیگر ،ورود هناوریهای نوین اطالعاتی به عر صة چاپ
و نشر باعث شده است تا روند انجام پژوهشها و تو ید اطالعات
علمی در حوزههای میتلف اهزایش چشتتمگیری داشتتته باشتتد
چنانکه نتتترا هی ،میتاری و ستتیدین از آن بهعنوان بحران در
پژوهش یاد میکنند] .[50امروزه به کمک هناوری های نوین،
در یک حوزة خاص علمی یا دربارة یک مس،لة پژوهشی ،منابع
اطالعاتی پژوهشتتی هراوانی را میتوان یاهت .در این پژوهشها
عالوه بر ت فاوت در روش کار و اجرای پژوهش ،یاه ته های
مت فاوت و گاه مت ناقض نیز دیده می شتتتود .بحران هراوانی در
پژوهش ،موج دشواری یاهتن دانش عینی و کاربردی از میان
انبوه اطالعات پژوه شی می شود و این در حا ی ا ست که هدف
از پژوهش علمی رستتتیدن به دانش عینی و نتایج کاربردی از
این پژوهشها است .برای استفاده از نتایج پژوهشها ،نمیتوان
به سادگی از پژوه شی گن شت و تنها به نتایج پژوهش دیگری
اطمینان و اکتفا کرد .این موارد در پژوهشهای صتتورت گرهته
در زمینة کتا درمانی نیز م شاهده می شود .م س،لة حا ضر در
این حوزه آن ا ست که چگونه میتوان با وجود انبوه اطالعات و

بهویژه در کودکان و نوجوانان در دو ستتتاج اجتماعی و هردی
نکتة حائز اهمیتی است] .[4یک ماا عة طو ی نشان داده است
که  05/6درصد از بزرگ ساالن مبتال به اختالالت روانی تا سن
قب از  51سال ت شییص سالمت روان دا شتهاند  -با توجه به
ارت باط باالیی که بین اختالالت ره تاری و اضتتتارا وجود
دارد] .[9 ،1در م یان جوامع هزی نه های هراوانی به کود کان و
نوجوانان دارای کمبود در حوزة رشد و توسعه رهتاری اختتاص
می یابد .دوپونت و همکارانش] [0گزارش کردند که اختالالت
ا ضارا یکی از پرهزینهترین بیماریهای روانی ( 49/9بیلیون
دالر) استتت که  55درصتتد ک هزینههای بیماری روانی را در
برمیگیرد .اختالل اضتتارا میزان شتتیوع باالیی در کودکان و
نوجوانان دارد که به اختالل در عملکرد تحتتتتیلی و اجتماعی
میانجامد ] .[1اختالل اه سردگی ا سا سی نیز از مهمترین موارد
اختال ی ا ست که در کودکان مارح می شود و همانند اختالل
اهستتتردگی بزرگستتتاالن ،ناتوانکننده استتتت بهگونهای که
کارکرد های هرد در کو تاه مدت یا دراز مدت د چار آستتت ی
میشتتود] .[6اختالل اهستتردگی ،اختالل رشتتدی گنرا نیستتت
بلکه تمای به مزمن شتتتدن دارد ] .[55 ،51درمان کودکان و
نوجوانان اهسرده یکی از چا ش برانگیزترین موضوعات با ینی و
بهداشت روان عمومی است .در درمان اختالالت روانی از جمله
اختالل اضتتتارابی نیز کودکان به ندرت خود به دنبال درمان
هستتتتند و اغل بزرگستتتاالن وجود پریشتتتانی در کود را
شتتت ناستتتایی کرده و در پی در مان او بر می آی ند .در نتی جه
به کارگ یری تدابیر در مانی که بتوا ند انگیزة بیشتتتتری را در
مشتتارکت هعال کودکان هراهم آورد ضتتروری به نظر میرستتد.
روشهای میتلفی برای کمک به کودکان برای رهع مشتتتکالت
یا کمک به رشتتد ستتا م آنها وجود دارد اما هزینههای گزاف و
عدم د ستر سی منا س به برخی از این روشها باعث ا ستفادة
کمتر از آنها در این زمینه برای کودکان شتتده استتت .ازاینرو
بررستتتی روشتتتی کمهزینه و راحت که بتواند اختالالت روانی
ناشتتی از اضتتارا و دیگر مشتتکالت تأ،یرگنار را در کودکان و
نوجوانان کاهش داده یا تعدی کند و همگنین به رشتتد ستتا م
آنها کمک کند در بحث اجتماعی و اقتتتتتادی ،بستتتیار مورد
توجه استتت .به عقیدة بستتیاری از پژوهشتتگران در این موارد و
موارد مشتتتابه ک تا درمانی می تواند راهگشتتتا باشتتتد].[56
محدودیتهای شتتناختی و زبانی کودکان از یکستتو و انگیزش
پایین آنها برای م شارکت در هعا یتهای رواندرمانی از سوی
دیگر و ارزش های بن یادین قتتتته در مانی ( به عنوان یکی از
روشهای کتا درمانی) موج شتتتده استتتت که کتا درمانی
( باالخص قتتتته در مانی) به عنوان یکی از روش های عا ی در
792
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عزتنفس /خودپنداره ،انحراهات جنستتی ،مشتتکالت ماا عه و
کاهش وزن بررستتی شتتدند 01.نمونه (شتتام مقا ه ،کتا و
پایاننامه) در این ا،ر بررستتی شتتدند .میانگین برآورد اندازة ا،ر،
 1/19بود .بر استتتتاس یاه ته ها ،ت فاوت مع ناداری بین ا،ر
کتا درمانی و درمانهای تجویز شدة دیگر م شاهده ن شد .در
این پژوهش مشاهده شد که کتا درمانی برای مشکالت خاص
مانند ا ضارا مؤ،رتر از م شکالت دیگر مانند کنترل هیجانات
یا کاهش وزن بود .یاهته های پژوهش این نتیجه را بیان کرد
که تماس درمانگر در طی هرایند کتا درمانی با ا،ربیشتتی آن
ارتباطی ندارد .در پژوهش دیگری که توستتط کویگنرس انجام
گرهت هراتحلیلی از ا،ر کتا درمانی بر اهستتتردگی تک قابی
برر سی شد 9 .مقا ه برر سی شدند .نتایج پژوهش حا ضر اندازة
ا،ر  1/16را در مقایسه با گروه کنترل گزارش کرد .در ماا عات،
 4مقا ه از درمان هردی و  6مقا ه از درمان گروهی استتتتفاده
کرده بود ند که هر دو نوع در مان مؤ،ر و کارآ مد گزارش
شتتد] .[51دنبور ،ویرستتما و بوش در پژوهشتتی به بررستتی ا،ر
خود یاری با ک مک ک تا بر اختالالت هی جانی بزرگ ستتتاالن
پرداخت ند .پژوهش هوق بر اختالالت اضتتتارا و اهستتتردگی
متمرکز شتتد و  54ماا عه را بررستتی کرد .اندازة ا،ر به دستتت
آمده از هراتحلی حاضر  1/14بود که مقدار نسبتاه باالیی است.
یاهتهها نشتتان داد بین ا،ربیشتتی کتا درمانی در مقایستته با
گروهی که در مان در یا هت می کرد ند ،ت فاوتی وجود ندارد و
ک تا در مانی به ا ندازة روش های در مانی اختالالت مؤ،ر
استتت] .[55در پژوهش دیگری همیاری و همکاران به بررستتی
هراتحلی مداخلههای خودیاری (کتا درمانی) روی مشتتکالت
اضتتارا پرداختند .پژوهش هوق  55ماا عه را مورد هراتحلی
قرار داد .م یانگین ا ندازة ا،ر کوهن برای م اا عات هوق م قدار
 ./96در پس آزمون بود .در این پژوهش ا،ر ت عد ی کن نده هایی
مانند شتتک مواد و منابع برای خودیاری (کتا  ،نوار صتتوتی و
تتتتویری و برنامههای رایانهای) ،حضتتور کم رواندرمان و نوع
گروه کنترل بر نتایج تحقیق برر سی شدند .یاهتهها ن شان داد
اگرچه ا،ربیشتتتی کتا درمانی در مقایستتته با گروه کنترل بر
متریرهای وابستتت ته مان ند ترس ،هوب یای خاص و مشتتتکالت
اضتتارا اجتماعی باال استتت اما در مقایستته بین خودیاری با
مداخلههای درمانی مبتنی بر درمانگر) (TDIsاندازة ا،ر اضارا
اجتماعی و هوبیای خاص کمتر استتت .همگنین پژوهش نتیجه
گرهت که تماس با درمانگر و روش تماس تأ،یری بر اندازة ا،ر
خود یاری ندارد] .[65در پژوهش هراتحل ی دیگری گالتلی و
همکارانش ] [66به بررسی این موضوع پرداختند که چه چیزی
مداخلههای خودیاری را برای عالئم اهستتردگی مؤ،ر میستتازد.
آن ها  54ماا عه را با  56اندازة ا،ر بررستتتی کردند .همگنین

دادههای پژوهشتتتی در زمینة کتا درمانی به دانش مورد نیاز،
مام،ن و کاربردی دست یاهت .با توجه به اهمیت کتا درمانی
برای کودکان و نوجوانان ،این پژوهش برای ک شف راباة جدید
میان تعداد پژوهشهای زیادی که در زمینة کتا درمانی روی
درمان اه سردگی و ا ضارا کودکان و نوجوانان انجام گرهته و
ترکی یاهتههای آنها ،از هراتحلی ا ستفاده میکند .هراتحلی
می تواند در طرح ماا عات جدید نقش کلیدی داشتتتته و به
ت شییص این مال کمک کند که به کدام پر سش قباله پا س
داده شده و کدام پر سش باید جوا داده شود چه حجمی از
نمونه یا جامعه بیشتتتتر احتمال دارد که به نتایج معنادار منجر
شود و کدام یک از مداخلههای طرحریزی شده توانمندتر است
] .[51روزن تال ب یان می ک ند که از هراتحل ی می توان برای
تحلی و ترکی پژوهش ها با توجه به تعداد هراوان آن ها ،رهع
تناقضتتتات و ناستتتازگاری ها در نتایج پژوهش ها ،تشتتتییص
حوزههای پژوه شی م س،لهدار و تعیین زمینههای پژوه شی که
کمتر به آنها پرداخته شده استفاده کرد ] .[56ازاینرو پژوهش
حا ضر میخواهد با کمک هراتحلی م شیص کند که اندازة ا،ر
( )ESماا عات کتا درمانی برای کودکان و نوجوانان در حوزة
اه سردگی و ا ضارا چه میزان ا ست و آیا تأیید کنندة اهمیت
کتا درمانی برای درمان اضتتارا و اهستتردگی در کودکان و
نوجوانان ا ست و میتواند توصیه شود .پژوهشهای میتلفی در
حوزة کتا درمانی (کودکان و بزرگستتاالن) به روش هراتحلی
انجام گرهته استتتت .در پژوهشتتتی گو د و کلوم به هراتحلی
رویکردهای درمانی خودیاری (کتا درمانی) روی بزرگستتاالن
پرداختند .نمونة این هراتحلی را  41مقا ه در بر میگرهت که
از رویکرد درمانی مبتنی بر رستتانه (کتا  ،دستتتنامه ،نوارهای
صتتوتی و تتتتویری یا ترکیبی از این موارد) استتتفاده کردند.
یاهتهها ،میانگین اندازة ا،ر  1/09در پس از درمان را ن شان داد.
نتایج این پژوهش نشتتتان داد که اهراد در کمبود مهارت ها و
مشکالت تشییتی مانند ترس ،اهسردگی ،سردرد و مشکالت
خوا بیشتتتتر به رویکردهای خودیاری تمای دارند درحا یکه
در رهتارهای عادتی مانند ستتیگار کشتتیدن ،نوشتتیدن ا ک و
پرخوری ،تمای کمتری دارند تا از درمان های خودیاری مانند
کتا درمانی استتتتفاده کنند] .[61در پژوهشتتتی که در ستتتال
 5661توسط مارس ] [59انجام گرهت از هراتحلی استفاده شد
تا سودمندی و ا،ربی شی کتا درمانی در مقای سه با روشهای
دیگر مان ند ت ماس با در مانگر برای برخی مشتتتکالت مان ند
اضتتارا  ،اهستتردگی و غیره در بزرگستتاالن بررستتی شتتود.
کتا درمانی روی م شکالتی مانند ا ضارا  ،جرئت و شجاعت،
تردید در شتتتر و حرهه ،اهستتتردگی ،کنترل عادت ها (مانند
ستتیگار کشتتیدن ،نوشتتیدن ا ک و غیره) ،نگرانیهایی دربارة
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فائزه دلقندی و همکاران

مثبت اندکی بر رهتارهای کودکان دارد ].[4
تاکنون در ایران پژوهش های زیادی دربارة کتا درمانی با
نتایج و یاهتههای میتلف تهیه شده ا ست اما به نظر میر سد
هیچ گو نه پژوهشتتتی که به تحل ی یاه ته های این پژوهش ها
بنردازد انجام نگرهته ا ست .در خارج از ک شور نیز پژوهشهای
اندکی با حوزههای معینی در کتا درمانی به هراتحلی دستتت
زدهاند که معمواله جامعة آنها یا بزرگستتتاالن هستتتتند یا در
زمی نة کود کان و نوجوا نان ،نمو نة کوچکی را برای هراتحل ی
ا ستفاده کردهاند .در نتیجه نبود پژوه شی که به برر سی جامع
ا،ر ک تا در مانی بر کود کان و نوجوا نان بنردازد احستتتتاس
میشتتود .بدون تردید ترکی نتایج و استتتفاده از پژوهشهای
پی شین (بهعنوان واحد تحلی ) برای به د ست آوردن ت تویری
کلی و بدون ابهام از تکنیک کتا درمانی به مرات مفیدتر و
مؤ،رتر از طرح پژوهشهای جدید در این حوزه استتت .با کمک
هراتحلی پژوهش های کتا درمانی میتوان پژوهش های انجام
شده تاکنون را در این حوزه ترکی کرد .با توجه به این امر که
در ستتتهم تعد ی کننده های میتلف برای تفستتتیر نتایج و
طراحی مداخلههای آینده ضتتروری و مهم استتت] .[66پژوهش
حاضتتتر درصتتتدد آن استتتت که به شتتتناستتتایی متریرهای
تعدی کنندهای که امکان دارد راباة بین کتا درمانی و متریر
وابستتتته را تحت تأ،یر قرار دهند بنردازد و در نتیجه شتتترایط
م ناستتت برای ارا ئة ک تا در مانی با حداکثر کارایی را برای
کودکان و نوجوانان مشیص کند .نتایج پژوهش حاضر میتواند
به شتتت ناستتتتایی میزان اهم یت م اا عات مربوط به حوزة
ک تا در مانی بنردازد و به دستتتت ا ندر کاران حوزة کود و
نوجوان (مرب یان ،معل مان ،در مانگران کود و نوجوان) ک مک
کند تا اهمیت ابزار کتا درمانی را در زمینة رشتتتد ،درمان و
آموزش کودکان دریابند و از آن بهعنوان جایگزین یا مکم کم
هزی نة روش های روان شتتت ناختی و در مانی دیگر در آموزش
ستتتالمت و رواندرمانی و همگنین راهبرد پیگیری استتتتفاده
کننتتد .تعیین میزان اهمیتتت این تکنیتتک برای کودکتتان و
نوجوا نان ،به بر نا مه ریزی های بهتر برای استتتت فاده از آن در
آموزش و پرورش و بیش ستتتالمت ک مک می ک ند .به همین
د ی در این پژوهش به هراتحلی ماا عات کتا درمانی روی
کودکان و نوجوانان و بررستتی میزان ا،ر بیشتتی آن در درمان
اهسردگی و اضارا پرداخته می شود .پژوهش حا ضر به دنبال
پاسیگویی به سؤاالت زیر است.
 .1با تو جه به وجود پژوهش های انبوه و میتلف در
حوزة کتا درمانی ،آیا کتا درمانی میتواند روش و
ابزار مفید و مؤ،ری برای درمان اهسردگی و اضارا

داده ها دربارة تعد ی کننده های جمعیت بیماران ،طرح ماا عه
و محتوای مداخله را نیز بررسی کردند .اندازة ا،ر به دست آمده
متوستتتط و مقدار  1/45بود که نستتتبت به پژوهشهای دیگر
مقدار کمتری بود .همگنین یاهتهها نشتتتان داد که ا،ربیشتتتی
بیشتتتتر ک تا در مانی در بهبود بی ماران در محیط های غیر
کلینیکی استتتت .همگنین بررستتتی تعدی کنندههای میتلف
نشتتان داد که تنها خودیاری هدایت شتتده (توستتط درمانگر)
معنادار استتت و بین نتایج و طول دوره درمان ،محتوا و شتتک
ارا ئه ک تا در مانی مع ناداری وجود ندارد .در پژوهش دیگری
کویگنرس و همکتتارانش ] [65بتته مروری هراتحلیلی بر
رواندرمانی به کمک رایانه برای اختالالت اضتتارا پرداختند.
جام عة پژوهش هوق شتتتا م  65ا،ر پژوهشتتتی بود که ا،ر
رواندرمانی از طریق رایانه را با انواع دیگر روان درمانی که از
رایانه استتتتفاده نمیکردند ،میستتتنجیدند .میانگین اندازة ا،ر
محاستتتبه شتتتده برای پژوهشها  5/11بود .بر استتتاس نتایج
م اا عات آن ها ،روان در مانی چهره به چهره و روان در مانی از
طریق رایانه تفاوت زیادی را ن شان ندادند .در پژوه شی دیگر با
عنوان «در مان خود یاری اختالالت اضتتتارابی :هراتحل ی و
هرارگر سیون آ،ار و تعدی کنندههای با قوه» که تو سط هاگ و
همکارانش ] [64در سال  6156انجام گرهت ،درمان خودیاری
برای اختالالت ا ضارابی بزرگ ساالن برر سی شد .در پژوهش،
نمو نه ای  16تایی از م قا ه های مربوط به در مان خود یاری
(کتا درمانی) انتیا شتتتد .زمانیکه گروه درمان خودیاری با
گروه تحت درمان با دارونماها بررستتی شتتدند ،هراتحلی اندازة
ا،ر ،بزرگی  1/01را نشتتتان داد در حا ی که زمانی که با درمان
چهره به چهره بررستتی شتتدند اندازة ا،ر کوچکتری را ()1/61
نشان دادند .پژوهش این نتیجه را ارائه داد که درمان خودیاری
در درمان اختالل ا ضارابی می تو صاه زمانیکه با رایانه/اینترنت
ارائه شتتتود ا،ربیش بوده و باید بهعنوان قستتتمتی از مدلهای
در مانی خد مات اجت ماعی ارا ئه شتتتود .در م اا عة دیگری
مونتگومری و ماندرزکارآمدی کتا درمانی خالق بر رهتارهای
درونی و بیرونی و رهتارهای اجتماعی در بین کودکان  1تا 59
سال را برر سی کردند .آنها ه شت مقا ه را با روش هراتحلی
بررستتی کردند .در این بررستتی هر شتتد که تجربة خواندن
داستتتان شتتبیه به هرایند رهتاری شتتناختی استتت و کارآیی
کتا درمانی برای پیشتتگیری و درمان بررستتی و ارزیابی شتتد.
نتایج کلی پژوهش آنها ن شان داد که کتا درمانی تأ،یر کم تا
متوسای بر رهتارهای درونی مانند اهسردگی ،رهتارهای بیرونی
مانند پرخا شگری و رهتارهای اجتماعی دارد .در واقع یاهتههای
آن ها بر این نکته تأک ید داشتتتت که کتا درمانی خالق تأ،یر
791

فراتحلیل اثربخشی کتابدرمانی بر اختالل ...

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،خرداد و تیر  ،1931دورة  ،71شمارة 7

به صتتتورت مقا ه در مجالت علمی و یا کنفرانس ها به چاپ
رسیده باشند یا بهعنوان پایاننامه جهت اخن مدر کارشناسی
ارشد و دکتری ارائه شده باشند .هت  .ماا عاتی که از ابزار معین
برای ستتتنجش استتتتفاده کرده باشتتتند .ماا عاتی که اهراد
شتتترکتکننده در آن ،اهراد ستتتا م ،یا اهرادی با تشتتتییص
رهتارهایی مانند ا ضارا  ،اه سردگی با شند .و .ماا عاتی که در
آنها کتا درمانی ،مداخلة مستتتتق یا تکمیلی در نظر گرهته
شتتتده باشتتتد .معیارهای خروج از ماا عه عبارت بودند از :ا ف.
پژوهش ها ی مرتبط با کود کان اوتیستتتم و کود کان د چار
معلو یت های جستتتمی و کود کان ع ق ما نده یهنی در این
بررستتتی قرار نمی گیر ند . .به د ی م حدود یت ز بان ،تن ها
پژوهشهای هارسی و انگلیسی زبان مورد توجه قرار میگیرد و
از دیگر ماا عات به زبان های دیگر صتتترفنظر میشتتتود .ج.
ماا عاتی که روش پژوهش خود را کاماله بیان نکردهاند در این
بررسی قرار نمیگیرند.
با جستتتتجوهای انجام گرهته در پایگاهها ،در مجموع 599
مقا ه و پایاننامه بازیابی شتتد که با توجه به معیارهای ورود به
م اا عه و حنف م قاالت تکراری باز یابی شتتتده 6 ،م قا ه و
پا یان نا مه هارستتتی و  1م قا ة التین برای ان جام این پژوهش
منا س ت شییص داده شده و برر سی شد .ابزار پژوهش حا ضر
چک یستتت هراتحلی بود .برای گردآوری دادههای مورد نیاز از
یک هرم کدگناری (چک یستتت هراتحلی ) استتتفاده شتتد که
معادل پرسشنامه یا متاحبه در انواع دیگر پژوهشهاست .هرم
کدگناری به منظور به دستتتت آوردن اطالعات خاص مانند نام
پژوهشتتتگر ،عنوان پژوهش ،آزمون آماری استتتتفاده شتتتده و
داده های آماری به دستتتت آمده و نظایر آن استتتت .هرم مورد
استفاده در این هراتحلی شام بیشهای زیر است:
ا ف .پدیدآورنده (یا پدیدآورندگان) ،عنوان و ستتتال انجام
پژوهش
 .مشتتیتتتات نمونة پژوهش (جامعة آماری ،حجم نمونه،
روش نمونهگیری ،جنسیت و گروه سنی نمونة مورد بررسی)
ج .شتتتاخصهای کیفی پژوهش (روش پژوهش و آزمون به
کار رهته)
د .شتتتاخص های آ ماری پژوهش (آ ماره های توصتتتیفی،
متریرهای مورد اندازهگیری ،نتایج آماری آزمون هرضتتت یه ها و
ساج معناداری آمارهها).
ترکی نتایج روش اصلی هراتحلی است .هراتحلی مقاالت
و پژوهشهای گردآوری شده در دودسته مقاالت و پژوهشهای
هارستتی و مقاالت و پژوهشهای انگلیستتی بر استتاس مراح
هراتحلی کوهن انجام گرهت و اندازة ا،ر هر پژوهش محاستتتبه
شتتد .در پژوهش حاضتتر از شتتاخص دی کوهن برای اندازة ا،ر

در کودکان و نوجوانان باشتتتد (با توجه به اندازة ا،ر
پژوهشها)؟
 .2آیتتا نوع هتتدایتگر کتتتا درمتتانی (درمتتانگر ،معلم،
وا دین) ،ت ماس با در مانگر در طی ک تا در مانی،
جنستتتیتتت کودکتتان و نوجوانتتان بر ا،ربیشتتتی
کتا درمانی مؤ،ر است و نتایج را تعدی میکند؟
پژوهش حاضر عالوه بر اینکه در حوزة کودکان و نوجوانان
است ،هم ماا عات انگلیسی زبان و هم ماا عات هارسی زبان را
مورد توجه قرار میدهد در حا یکه پژوهشهای صورت گرهته
قبلی تن ها م اا عات انگلیستتتی ز بان در این حوزه را دربر
میگرهتند .همگنین پژوهش حاضتتر تالش میکند ا،ربیشتتی
کتا درمانی در کودکان و نوجوانان را در ماا عات چاپ شده و
چاپ نشده (پایاننامهها) ،بررسی کند.

روش پژوهش
در پژوهش حاضتتر از روش هراتحلی استتتفاده شتتد .هراتحلی
ستتتعی دارد به صتتتورت علمی همگونیها ،تضتتتادها و اختالف
یاهتههای علمی را بررستتی کند و با ترکی نتایج در چارچوبی
کمی ،ما را در یاهتن نتایج و یاهته های یکنارچه و مشتتتتر
یاری رستاند] .[61جامعة آماری هراتحلی حاضتر ،پژوهشهای
پی شین در حوزة کتا درمانی ا ست و واحد پژوهش ،تحقیقات
او یه و مستتتق قبلی استتت .در این پژوهش نیستتت از روش
مرور ستتاختاریاهته استتتفاده شتتد و دادهها از طریق نتایج چاپ
شتتتده پژوهشهای مرتبط به منظور انجام هراتحلی گردآوری
شتتتد .جامعة آماری پژوهش حاضتتتر ،تمامی پا یان نامه های
کارشتتناستتی ارشتتد و دکتری و مقاالت علمی چاپ شتتده در
مجالت و کنفرانسها در دورة  51ستتتا ة اخیر ( 5511به بعد)
استتت که به موضتتوع ا،ر کتا درمانی بر درمان اهستتردگی و
اضتتتارا در کودکان و نوجوانان پرداختهاند و در پایگاه های
اطالعاتی میتلف در دستتتترس هستتتتند و همگنین از حا
روششتتناستتی شتترایط الزم را داشتتتند .همگنین برای یاهتن
منابع بیشتتتر ،ههرستتت منابع و مأخن مقا ههای یاهت شتتده در
پایگاهها نیز بررستتی شتتد .همگنین جستتتجو به دو صتتورت
ا کترونیکی و دستتتی صتتورت گرهت .معیارهای ورود به ماا عه
ع بارت بود ند از :ا ف .پژوهش هایی که اطال عات کاهی برای
ترکی کمی را داشتتته باشتتند .همگنین در انتیا پژوهشها
دقت شد که آیا روشهای آماری موجود امکان برآورد اندازة ا،ر
وجود دارد و آیا از روش نمونهگیری مناستت استتتفاده شتتده
استتتت . .ماا عاتی که شتتترکتکنندگان آن ،کودکان و اهراد
جوان زیر  51سال را برر سی کرده با شند .ج .ماا عاتی که در
بازة زمانی ده سال اخیر ( 5511به بعد) باشند .د .ماا عاتی که
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ک تا در مانی (در مانگر ،وا دین یا خود کود ) و جنستتت یت
بهعنوان تعدی کنندهها در هر مقا ه ،بررسی شد.

استتتفاده شتتد .برای محاستتبة میزان اندازة ا،رها از نرماهزاری
CMAن سیة  6ا ستفاده شد .برای ماا عاتی که چندین گروه
آزمایش و کنترل داشتتتت ،اندازة ا،ر بین هر کدام از گروه های
آزمایش و کنترل محاستتتبه شتتتد .به همین د ی از تعداد 54
مقا ه 65 ،اندازة ا،ر از ماا عات به دستتتت آمد .برای آزمون
همگنی ،از  Qکوکران و مجنور  Iاستفاده شد .برای بررسی ا،ر
تعدی کنندهها بر نتایج پژوهشها ،نوع متریر وابستتته ،شتتک
ک تا درمانی ،نوع هدایت در ک تا درمانی ،هرد هدا یتگر در

یافتهها
از  54ا،ر موجود 61 ،اندازه ا،ر به دستتتت آمد که در جدول 5
اندازة ا،رهای پژوهشهای هارسی زبان و جدول  6اندازة ا،رهای
پژوهشهای انگلیسی زبان مربوط به کتا درمانی این ماا عات
را نشان میدهد.

جدول  .1اندازة اثرهای پژوهشهای فارسی

ردیف مقاله

مؤلف

متغیر وابسته

اندازة اثر

5

بانکی ،امیری ،اسعدی

اضارا

1/559

5

بانکی ،امیری ،اسعدی

اهسردگی

1/415

6

شجاعی ،حاج زینا عابدینی ،شاپوری

اهسردگی

1/915

5

شیبانی ،یوسفی ویه ،دالور

اهسردگی

5/110

4

یوسفی ویه ،دالور ،یوسفی ویه

اضارا

5/651

1

قشقایی

اهسردگی

1/619

9

کرمی و همکاران

اضارا جدایی

6/614

0

رمضانی کارگر

اضارا

1/666

0

رمضانی کارگر

اهسردگی

6/505

1

نیک منش ،کاظمی

اهسردگی

5/544

6

سلحشور ،میرحسینی

اهسردگی

1/591

جدول  .7اندازة اثرهای پژوهشهای انگلیسی زبان
Effect size
.404
.367
.247
.221
.209
.363
1.405
2.098
.251

)Author(s
Lewis et al.
Tunny, Boore
Betzalel&Shechtman
Betzalel&Shechtman
Betzalel&Shechtman
Betzalel&Shechtman
Cobham
Cobham
Rapee. et al.

Dependent variables
Anxiety
Anxiety
Anxiety
Anxiety
Anxiety
Anxiety
Anxiety
Anxiety
Anxiety

همانگونه که جداول هوق نشتتتان میدهد از پژوهش های

Number
1
2
3
3
3
3
4
4
5

صورت گرهته در حوزة کتا درمانی 61اندازة ا،ر ( 55اندازة ا،ر
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انتشار را نشان میدهد .در هراتحلی حاضر برای بررسی تورش
انت شار از شیوة گراهیکی نمودار قیفی( )funnel plotو شاخص
آمتتاری ،یعنی تعتتداد ایمن از خاتتا ( number of missing
 )studiesا ستفاده شد .در نمودارهای قیفی محور اهقی ن شانگر
مقادیر اندازه های ا،ر پژوهش های او یه و محور عمودی خاای
معیار آنها ا ست .شک  ،5نمودار قیفی ک پژوهشها در قب
و بعد از تحلی حستتاستتیت را نشتتان میدهد .همانطور که در
شک  ،5نمودار قیفی سمت را ست م شاهده می شود ،وجود 4
اندازة ا،ر نستتبتاه بزرگ شتتک نمودار را نامتقارن ستتاخته و در
واقع نقش داده های پرت را در دیگر روش های آ ماری بازی
می کن ند .پس از حنف این ا ندازة ا،ر های پرت نمودار قیفی
شتتک  ،5نمودار قیفی ستتمت چح حاصت شتتد که نستتبت به
نمودار قبلی دارای تقارن بیشتتتتری استتتت به طوری که اندازة
ا،رهای پرت و اهراطی در آن مشتتاهده نمیشتتود .همگنین ،بر
استتاس شتتاخص تعداد امن ازتیری پس از ورود  5649اندازة
ا،ر غیرمعنادار به هراتحلی  ،اندازة ا،ر محا سبه شده غیرمعنادار
میشتتود .بنابراین با حنف  4اندازة ا،ر اهراطی (که در جدول 5
مشتتتیص شتتتدهاند) از  61اندازة ا،ر او یه ،تعداد  59اندازه ا،ر
باقی ماند و در تحلی های بعدی اندازة ا،ر استفاده شد.

هارستتتی و  6اندازة ا،ر انگلیستتتی) به دستتتت آمد .در برخی
پژوهش ها چ ند متریر بررستتتی شتتتتد ند و تن ها ا ندازة ا،ر
کتا درمانی بر اهستتردگی و اضتتارا در پژوهش حاضتتر ارائه
شده ا ست .در برخی پژوهشها متریر ا ضارا و اه سردگی با
چند ابزار سنجیده شده بود که تمامی اندازة ا،رها محاسبه شد
و به همین د ی از 54مقا ه 61 ،اندازه ا،ر به دست آمده است.
در روش های آماری هراتحلی نیز مانند بستتتیاری از روشهای
آ ماری دیگر ،ق ب از تحل ی داده ها الزم استتتت به بررستتتی
پیشهر های مورد نیاز پرداخته شتتود .از جمله مهمترین این
پیشهر ها ،نبود داده های پرت و نرمال بودن داده ها استتتت.
ازآنجاکه در اندازة ا،رهای این هراتحلی چند اندازة ا،ر خیلی
بزرگ وجود دا شت و توزیع اندازة ا،رها را نامتقارن ساخته بود،
حنف این ا ندازة ا،ر های پرت به منظور نر مال شتتتدن توزیع
ضروری به نظر میرسید .در هراتحلی برای حنف اندازة ا،رهای
پرت از تحلی حستتاستتیت استتتفاده میشتتود .در این روش
اندازه های ا،ر پرت و اهراطی شتتتناستتتایی و حنف شتتتده و
تجزیهوتحلی تکرار میشتتتود .برای تشتتتییص ماا عات پرت
(ماا عاتی که دارای تورش انتشار ()publication biaseهستند،
از نمودار قیفی استتتتفاده میشتتتود ] .[69نمودار قیفی تورش
Funnel Plot of Standard Error by Std diff in means

Funnel Plot of Standard Error by Std diff in means
0.0

0.0

0.2

0.2
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0.6
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شکل  .1نمودار قیفی کل پژوهشها قبل و بعد از تحلیل حساسیت
جدول  .9اندازة اثر ترکیبی پژوهشهای اولیه برای مدل ثابت و تصادفی مربوط به کتابدرمانی

هاصلة اطمینان 61درصد

مدل

تعداد اندارة
ا،ر

اندازة ا،ر
ترکیبی

خاای
معیار

حد پایین

ثابت

59

1/465

1/104

1/601

1/191

تصادفی

59

1/411

1/116

1/614

1/956
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حد باال

مقدار

مقدار

Z

P

1/055

1/111

1/549

1/111
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استتتفاده میشتتود .این مجنور دارای مقداری از صتتفر تا 511
درصد است و در واقع مقدار ناهمگنی را به صورت درصد نشان
میدهد .هر چه این مقدار به  511نزدیکتر باشتتتد نشتتتان
ناهمگنی بیشتر اندازة ا،رهای پژوهشهای او یه است .مجنور I
ن شان میدهد که  65/151در صد از پراکنش موجود در اندازة
ا،ر پژوهشهای او یه واقعی و ناشتتی از وجود متریرهای تعدی
کننده استتتت که بر استتتاس معیار هیگنز و همکاران نشتتتان
ناهمگنی پایین در پژوهشهای او یه استتت] .[60بر استتاس هر
دو شاخص ناهمگنی م شیص شد که متریرهای تعدی کننده
در تأ،یرگناری کتا درمانی بر درمان اهستتتردگی و اضتتتارا
کودکان و نوجوانان نقش معنادار باالیی ندارند ،بر این استتتاس
مدل ،ابت ،مدل هراتحلی انتیا شتتتد و اندازة ا،ر ترکیبی
همان مقدار  1/465در نظر گرهته شد.
تعدی کنندهها متریری کیفی یا کمّی هستتتند که جهت یا
میزان راباه میان متریرهای مستتتق و وابستتته را تحت تأ،یر
قرار میده ند .تعد ی کن نده های میتلف در پژوهش حاضتتتر
سنجیده شد تا علت ناهمگنی پایین ماا عات م شیص شود و
همگنین شرایط برای انجام کتا درمانی مناس ارائه شود .در
پژوهش حاضتتتر نوع ت ماس آزمودنی با در مانگر ،نوع هدا یت
آزمودنی و نوع هرمت کتا درمانی بهعنوان متریر تعدی کننده
مورد بررستتی قرار گرهت .یاهتههای حاصتت در جدول  4آمده
است.

جدول ،5اندازة ا،ر ترکیبی پژوهش های او یه را برای مدل
،ا بت و تتتتتادهی مربوط به ک تا در مانی ،نشتتتان می د هد.
همانگونه که مشتتاهده میشتتود ،اندازة ا،ر ترکیبی برای مدل
،ابت برابر  1/465و برای مدل تتادهی برابر با  1/411محاسبه
شتتتد که هر دو از حا آماری معنادار هستتتتند .همگنین ،بر
ا ساس مال کوهن این اندازة ا،ر را میتوان متو سط رو به باال
ارزیابی کرد .اندازة ا،ر هراتحلی صتتتورت گرهته برای اختالل
ا ضارا به تنهایی  1/511و برای اختالل اه سردگی  1/951به
دست آمد که بر اساس جدول کوهن اندازة ا،ر متوسای است.
برای مشتتتیص شتتتدن مدل نهایی هراتحلی  ،باید مجموعة
تحلی ت هتتای نتتاهمگنی برای اطمینتتان از وجود متریرهتتای
ت عد ی کن نده ان جام گیرد .در صتتتورت وجود ناهمگنی در
اندازههای ا،ر پژوهشهای او یه ،مدل تتتتادهی انتیا و هر
میشود که در جامعة آماری ماهیت روابط بین متریر مستق و
وابستتتته ،تحت تأ،یر متریرهای تعدی کننده ترییر مییابد .به
منظور مشتتیص کردن ناهمگنی ،از دو شتتاخص  Qکوکران و
مجنور  Iا ستفاده می شود .مقدار  Qکوکران برای  59اندازة ا،ر
با درجة آزادی  51برابر  56/956به دستتتت آمده که از حا
آماری معناداری پایین را نشان میدهد .شاخص  Qنشاندهندة
وجود ناهمگنی در اندازة ا،رهای پژوهشهای او یه ا ست ،اما از
آنجا که این شاخص به اهزایش تعداد اندازة ا،ر ح ساس ا ست و
با اهزایش تعداد اندازة ا،ر توان این آزمون برای رد همگنی باال
میرود ،مجنور  Iشتتتاخص دیگری استتتت که به همین منظور

جدول  .2اندازة اثر تعدیلکنندههای مورد بررسی در پژوهش

نوع متغیر تعدیل
کننده
تماس مستقیم با
درمانگر

تعداد
اندازة اثر

اندازة اثر ترکیبی
(ثابت)

خطای
معیار

فاصله
اطمینان%32

مقدار

مقدار

Z

P

56

1/411

1/151

1/905

1/610

1/111 4/115

4

1/511

1/156

1/196

1/555

1/116 5/561

1/411

1/151

1/905

1/610

1/111 4/115

1/511

1/156

1/196

1/555

1/116 5/561

نوع هدایت

بدون تماس مستقیم
با درمانگر
درمانگر

56

نوع هدایتگر

وا دین

4

غیرم ستقیم ( )1/511ا ست .همگنین بر ا ساس یاهتهها ،انجام
کتا درمانی توسط درمانگر اندازه ا،ر باالتری ( )1/411از انجام
کتا درمانی توسط وا دین ( )1/511را نشان داد.

در پژوهش حا ضر امکان برر سی هرمت کتا درمانی وجود
ندا شت زیرا در تمامی پژوهشها از کتا چاپی بهعنوان هرمت
ا صلی ا ستفاده شده بود .بر ا ساس جدول  ،4یاهتهها ن شان داد
که اندازه ا،ر متریر تعدی کننده نوع هدایت تماس مستتتتقیم
در مانگر با مراج عه کن نده ( )1/411بیشتتتتر از نوع هدا یت

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضتتتر برای بررستتتی نظاممند و هراتحلی ماا عات
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کلوم نیز یاهتهها حکایت از ا،ربیشی بیشتر بر مشکالت ترس و
ا،ربیشی کمتری در حوزة ترسهای خاص و اضارا اجتماعی
بود] .[65در هراتحلی گالتلی و همکارانش ،نتایج ن شان داد که
ک تا در مانی ا،ری متوستتتط بر در مان اهستتتردگی دارد و در
هراتحلی هاگ و همکاران نیز نتایج مشابهی به دست آمد]-66
.[64
در پاستتت به ستتتؤال  6پژوهش که آ یا نوع هدایتگر
کتا درمانی (درمانگر ،معلم ،وا دین) ،تماس با درمانگر در طی
کتا درمانی بر ا،ربیشتتتی کتا درمانی مؤ،ر استتتت و نتایج را
تعدی میکند؟ همانگونه که جدول  1نشتتتان میدهد اندازة
ماا عاتی که از درمانگر بهره بردهاند بر استتاس تفستتیر جدول
کوهن مقدار متوستتای استتت ( )1/411و با اندازة ا،ر ماا عاتی
که کتا درمانی در آنها توستتط وا دین صتتورت گرهته استتت
ت فاوت ا ندکی دارد ( .)1/511با تو جه به یاه ته های پژوهش
حاضر ،ا،ربیشی متوسط کتا درمانی در هردو شیوه (به کمک
در مانگر و به ک مک وا دین) نشتتتان می د هد که در در مان
اهستردگی و اضتارا میتوان از هردو گروه برای کمک و ارائة
کتا درمانی برای کودکان و نوجوانان بهره گرهت .با این حال
آموزش مهارتهای الزم برای انجام کتا درمانی موهق ،ضروری
و مفید به نظر میر سد و برای بهینه بودن کتا درمانی باید به
این نک ته تو جه داشتتتت که هرد ارا ئه ده ندة ک تا در مانی
مهارت ها و توانایی های الزم را در این زمینه کستتت کند .در
هیچ کتدام از هراتحلیت هتای صتتتورت گرهتته نوع هتدایتگر
کتا درمانی بهعنوان تعدی کننده بررسی نشده است.
در پا س به بیش بعدی سؤال که آیا تماس با درمانگر در
طی کتا درمانی ا،ربیشتتتی آن را اهزایش میدهد و بر نتایج
تأ،یر دارد؟ با توجه به جدول  ،4اندازة ا،ر به دستتت آمده برای
ماا عاتی که تماس مستتتتقیم بین درمانگر و آزمودنی وجود
داشتتتت مقدار  1/411بود که اندازة ا،ر متوستتتای استتتت در
حا ی که این ا ندازة ا،ر برای م اا عاتی که آزمودنی ها ت ماس
م ستقیم با درمانگر ندا شتند مقدار  1/511بود که باز هم اندازه
ن سبت ها متو سای ا ست .ا بته در تف سیر نتایج باید به این نکته
نیز توجه داشت که  56نمونه تماس مستقیم داشتند و  4مقا ه
تماس مستتتقیم بین آزمودنی و درمانگر نبود .تماس با درمانگر
بهعنوان قستتتمتی از هرایند درمان با توجه به مستتتائ دیگری
جدای از ا،ربیشتتتی ،مهم و ضتتتروری به نظر می رستتتد .اگر
کتا درمانی به شتتتیوة کلینیکی انجام گیرد ،تماس با درمانگر
یک نیاز ا ست .بنابراین میتوان پی شرهتهای آزمودنی را نظاره
کرد ،بحرانها را تشییص داد و اهداف و برنامهریزیهای درمان
را در صتتتورت زوم ترییر داد .با این حال پژوهش های هوق
پیشتتنهاد میدهند که تماس مستتتقیم با درمانگر میتواند در

مرتبط با ا،ربی شی کتا درمانی روی کودکان و نوجوانان انجام
شد .تا ضمن ترکی یاهتههای متفاوت ماا عات موجود ،امکان
نتیجه گیری دقیق تر در این زمینه را هراهم ستتتازد .اندازة ا،ر
شاخ تی ا ست کمّی که نتایج و یاهتههای آماری ماا عات در
قا آن خال صه و یکد ست می شوند .اندازة ا،ر عن تر کلیدی
در هراتحلی بوده و در واقع هراتحلی را ممکن میسازد.
در پاس به سؤال  5پژوهش ،با توجه به وجود پژوهشهای
انبوه و میتلف در حوزة کتا درمانی ،آیا کتا درمانی میتواند
روش و ابزاری مفید و مؤ،ر برای درمان اهستتردگی و اضتتارا
در کودکان و نوجوانان باشتتد (با توجه به اندازة ا،ر پژوهشها)؟
میانگین اندازة ا،ر بهدستتت آمدة پژوهش حاضتتر نشتتان داد که
اندازة ا،ر برای کتا درمانی مقدار  1/465استتت که بر استتاس
مال تفستتتیر کوهن به مع نای آن استتتت که ک تا درمانی
ا،ربیشتتی متوستتای دارد .بر استتاس نتیجة بهدستتتآمده از
هراتحلی حاضر با هراتحلی های انجامگرهتة قبلی ماابقت دارد
که نشتتتان میدهند کتا درمانی روشتتتی مؤ،ر و کارآمد برای
درمان اختالالت و نیز پی شگیری و ر شد ا ست ]-59-51-55
 .[64-61مقدار اندازة ا،ر ترکیبی پژوهش حاضر تقریباه با مقدار
اندازة ا،ر هراتحلی های دیگر برابر ا ست .نتیجه پژوهش حا ضر
با پژوهش هراتحلی قبلی دربارة کودکان و نوجوانان تا اندازهای
ت فاوت دارد .یاه ته های مونتگومری در هراتحل ی ک تا درمانی
برای کود کان و نوجوا نان نشتتتان داده بود که ک تا در مانی
ا،ربیشتتتی کم تا متوستتتای را دارد ] .[4د ی ت فاوت بین
یاهته های پژوهش حاضتتتر با هراتحلی مونتگومری میتواند به
د ی تعداد ماا عات بیشتتتتر برای هراتحلی حاضتتتر باشتتتد.
همگنین یاهتههای به د ست آمده از پژوهش حا ضر نیز ن شان
داد کتا درمانی بر اختالل اهستتتردگی (با اندازه ا،ر  )1/951تا
حدودی مؤ،رتر از اختالل اضتتارا (با اندازه ا،ر  )1/511برای
کودکان و نوجوانان استتتت.در پژوهش گو د و کلوم نیز یاهتهها
حاکی از آن بود که ا،ربیشتتتی کتا درمانی بر اهستتتردگی در
میان بزرگساالن باالست در حا یکه ا،ربیشی آن بر رهتارهای
عادتی مانند نو شیدن ا ک و سیگار ک شیدن کمتر ا ست].[61
یاهتههای هراتحلی مارس ن شان داد کتا درمانی برای اختالل
اضتتتارا ا،ربیشتتتی باالیی دارد اما برای اهستتتردگی تأ،یر
متوستتای دارد که با یاهتههای پژوهش حاضتتر تفاوت دارد که
علت آن میتواند جامعه هراتحلی دو پژوهش باشد .در پژوهش
مارس بزرگ ساالن برر سی شدند درحا یکه در پژوهش حا ضر
ا،ربیشی کتا درمانی تنها بر کودکان و نوجوانان بررسی شدند
] .[59یاهتههای هراتحلی کویجنرس و بور ،ویر سما و بوش نیز
نشتتتان داد که ک تا در مانی بر اهستتتردگی تک قابی و نیز
اضارا ا،ربیش و کارآمد است] .[51-55در پژوهش هیاری و
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ک تا در مانی در مق یاس بزرگ در محیط های کلینکی وجود
دارد .در بری تان یا ک تا در مانی ،قستتتمتی از مدل در مانی
پایهگناری شده تو سط دو ت با عنوان ابتکاراتی که د ستر سی
به درمان روان شناختی را بهبود و تو سعه میبی شند گ سترش
یاهته استتتت] .[61در ستتتوئد نیز نیستتتتین کلینیک اینترنتی
سالمت روان برای بیماران سرپایی در جهان ایجاد شده ا ست
که تنها کتا درمانی مبتنی بر اینترنت را هراهم میکند .این
کلینیک ها به جای آن که در کنار خدمات قدیمی به کار خود
ادامه دهند ،به طور ک خدمات جدیدی را راهاندازی کردهاند و
کارکنان آن تنها برای دورههای خودیاری یا کتا درمانی تعلیم
د یدهاند .بنابراین می توانند به بستتتیاری از موانع با قوهای که
ممکن ا ست در این م سیر ایجاد شود غلبه کنند] .[64نگرش
مثبت به کتا درمانی نیز میتواند در استتتتفاده از آن بستتتیار
کارآمد و مؤ،ر با شد .نگرش مثبت ،هم در بین مراجعهکنندگان
و هم در بین در مانگران و مجمو عه ای که با آن ها ه عا یت
میکند ،میتواند کارآمد باشتتد .اهرادی که روند کتا درمانی را
گنراندهاند آن را روشتتی معتبر میدانند و نگرش بستتیار مثبتی
به آن دارند ] .[64نکتة کلیدی برای اشتتتاعه و کاربرد موهق
کتتتا درمتتانی ،مهیتتا کردن اطالعتتات الزم و ا،بتتات تجربی
شیوههای کاربرد آن برای ارائه و ا،ربیش بودن کتا درمانی به
تتتتتمیمگیرندگان و کارکنان بیش ستتتالمت و کاربران بیش
سالمت است.
در پژوهش حاضتتر محدودیتهایی نیز وجود داشتتت .هیچ
رتبهبندی ستتیستتتماتیکی از کیفیت روش شتتناس تی ماا عات
وجود نداشتتتت .تنها برخی از هاکتورها مانند گروه کنترل یا
پژوهش ها ی دارای ابزار با اعتبار درونی و بیرونی برای کیفیت
مورد توجه قرار گرهتند .اگرچه هراتحلی حاضتتتر منابع چاپ
ن شده مانند پایاننامهها را نیز برر سی کرد ،اما به این نکته باید
توجه شتتود که استتتفاده از منابع چاپ شتتده که بیشتتتر جامعة
پژوهش را تشتتکی میدادند نستتبت به مقاالت چاپ نشتتده،
امکان دارد باعث شود هراتحلی اندازة ا،ر بیشتری را نشان دهد
زیرا مقاالت چاپ ن شده ممکن ا ست به د ی نتایج غیرمعنادار
توسط سردبیران رد شده باشند] .[59خواننده باید دقت داشته
باشتتتد که به د ی رهع برخی مشتتتکالت خاص با ک مک
کتا درمانی ،نباید انتظار داشتتت که هر نوع منبع و ا،ر انتشتتار
یاه ته ای این ترییرات را ای جاد خوا هد کرد .پژوهش حاضتتتر
کیفیت کتا های میتلف برای مشتتتکالت و رشتتتد کودکان و
نوجوانان را بررستتتی نکرده استتتت .به این محدودیتها باید در
زمان تفسیر نتایج توجه داشت.

کتا درمانی در ساج حداق قرار گیرد که این یاهتهها با نتایج
به دست آمده از درمانهای روان شناختی عمومی شباهت دارد
اما با نتایج به د ست آمده از درمانهای تی ت تی مانند درمان
رهتار شتتناختی شتتباهت کمتری دارد .اهراد بزرگستتال معمواله
تماس با شتتیص دیگری را در هرایند درمان خود آزاردهنده یا
بی اهم یت می دان ند در صتتتورتی که این امر در بارة کود کان و
نوجوانان اینگونه نیستتت .این تعدی کننده در هراتحلی انجام
گرهته توسط کویجنرس و مونتگومری و ماندرز بررسی نشد .در
پژوهشهای صورت گرهته توسط مارس ،هیاری و کلوم ،گالتلی
و همکاران یاهتههای پژوهشها نشتان میدهد که کتا درمانی
که با هدایت درمانگر بوده در مقایستته با کتا درمانی که بدون
کمک درمانگر رخ داده استتتت نتایج باالتری را از خود نشتتتان
داده اند] .[66-65-59هیاری و کلوم بیان میکنند که اگرچه
تمتتاس بتتا درمتتانگر برای کتتتا درمتتانی و خودیتتاری برای
بزرگستتاالن ا،ربیش استتت اما نوع تماس و مقدار آن ا،ربیش
نیستتتت و به همین د ی می توان از ایم ی برای ت ماس با
آزمودنیها استتتتفاده کرد که روش کم هزینهتری استتتت].[65
یاهتههای هراتحلی مارس نیز نشان داد که هیچ د ی مستندی
وجود ندارد که ت ماس با در مانگر بر ا ندازة ا،ر م اا عات مؤ،ر
استتت] .[51اما نتایج پژوهش حاضتتر با نتایج هراتحلی هاگ و
هم کاران و گو د و کلوم مت ناقض بود .گو د و کلوم ن تایج
متناقضتتتی را در ارتباط با تماس درمانگر با آزمودنی نشتتتان
میدهند .یاهتههای آنها نشتان داد که مداخلة کتا درمانی به
تنهایی و بدون تماس با درمانگر مؤ،ر و کارآمد استتت و اضتتاهه
شتتدن درمانگر در خالل درمان ،نتایج ضتتعیف غیرمعناداری را
شتتتام میشتتتود .آنها بیان میکنند د ی این امر مشتتتیص
نیستتتتت] .[61هاگ و هم کارانش نیز در پژوهش خود ب یان
می کن ند که یاه ته های مربوط به ت ماس با در مانگر ا،ری
قاب مقای سه با درمانهای معمو ی دارند اما همراهی درمانگر به
اندازهای که تتتور میشتد مفید نیستت .با این حال باید توجه
دا شت که کیفیت همراهی درمانگر از جمله هاکتورهای معمول
در رواندرمانی است].[64
از آنجا که کتا درمانی هشتتتار کمتری را بر منابع درمانی
وارد می آورد و ت عداد اهراد خبره و کارشتتت ناس در مان ره تار
شناختی ممکن است محدود باشند ،روشی ا،ربیش برای اهراد
دارای مشتتتک یا رشتتتد اهراد هراهم میکند .کتا درمانی باید
برای اهراد بیشتتتتری در دستتتترس قرار گیرد .چا ش آتی این
خواهد بود که نتایج و یاهته های به دستتتت آمده از ماا عات
پژوهشتتتی را چگونه میتوان به محیط های کلینیکی و عادی
تعمیم داد .ا بته تعداد رو به هزاینده ای از کاربرد موهق یتآمیز
727
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Abstract
Background and Objectives The purpose of research is to use metaanalysis for bibliotherapyon anxiety and depression disorders in
children and adolescent in recent ten years in Iran and abroad. The
aim was to combine the results of different researches and extract new
and comprehensive results and calculate the effect sizes of
researches. Also, the research studied that how much the type of
dependent variables and different moderators could be effective.
Materials & Methods . In this study, meta-analysis was considered
as a statistical technique for determining, collecting, combining and
summarizing the finding that relates to the effect of bibliotherapy in
children and adolescent. The population of the present meta-analysis
was preceding studies in the field of bibiotherapy and was the all
scientific papers published in academic journals, scientific
conferences and thesis in the 10-year period (2003-2014) by the
subject of bibliotherapy. The papers must be available in different
database and as well as have the necessary condition. According to
inclusion criteria of study, 14 work by 20 effect size get. To calculate
the effect size, CMA software version 2 was used.
Results Findings showed that overall effect size was 0.423 that is
average according to the table of Cohen. The finding of this metaanalysis is compliance with previous studies that shows bibliotherapy
is an effective and efficient approach for treating and helping to treat
disorders and preventing and development of children and
adolescent. Findings also showed that moderators like type of
therapist, contact to therapist are not very effective.
Conclusion The effectiveness of bibliotherapy for children and
adolescent is average and could be used as a treatment method for
depression and anxiety disorders.
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