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چکيده
مقدمه :اسکيعيفطويا يکي اظ اذتالالت پيچيسٌ ضيانپعشکي ميتاشس .گط چٍ زاضيَاي ضس ضيانپطيش ي تکي ٍ گ اٌ اط ي
زضمان اسکيعيفطويا تٍ شماض ميضيوس ،يلي مساذالت ضيانشىاذتي ويع زض تُثًز وشاوٍَاي تاليىي مؤحط َس تىس .ل صا َ س اظ اي ه
تحقيق تطضسي تأحيط گطيٌ زضماوي مؼىًي -مصَثي تط يضؼيت ضياوي تيماضان مثتال تٍ اسکيعيفطويا ميتاشس.
روش :ايه مغالؼٍ اظ وًع ويمٍ تجطتي ميتاشس .تؼساز  67تيم اض اس کيعيفطويک ت ٍ ضي زض زس تط اظ مطک ع ممًظش ي
زضماوي ضيانپعشکي ضاظي اوتراب ي تٍ ضي ت ًکَاي تثسيل شسٌ تظازفي زض زي گطيٌ مساذ ٍ ( 32تيم اض) ي ش اَس ( 35تيم اض)
قطاض گطفتىس .تطاي گطيٌ مساذ ٍ  12ج سٍ يک ساػتٍ گطيٌ زضماوي مؼىًي  -مصَثيَ ،فتٍاي سٍ تاض تٍ مست َ 4فتٍ تطگعاض شس.
اتعاض گطزميضي زازَا شامل پطسشىامٍ اعالػات زمًگطافيک ي مقيا مرتظط اضظياتي ضيانپعش کي ( )BPRSتًزو س .تجعي ٍ ي
تح يل مماضي تٍ يسي ٍ مظمًنَاي مماضي تيظيجي ي تيمستقل اوجام شس.
يافتهها :يضؼيت ضياوي گطيٌ مساذ ٍ قثل ي تؼس اظ مساذ ٍ گطيٌ زضماوي مؼىًي مصَثي وتايج تفايت مؼىازاضي ضا وش ان زاز
( .)p;0/001ايه زض حالي است کٍ زض گطيٌ شاَس تفايت مؼىازاضي تيه مياوگيهَاي قثل ي تؼس يجًز وساش ت ( .)p;0/268پ
اظ گطيٌ زضماوي مؼىًي  -مصَثي تيه زي گطيٌ تفايت مؼىازاض مماضي يجًز زاشت ( .)p;0/001زض حالي کٍ قثل اظ گ طيٌ زضم اوي
مؼىًي  -مصَثي تفايت مؼىازاضي تيه گطيٌَاي مساذ ٍ ي شاَس يجًز وساشت (.)p;0/093
نتيجهگيري :تٍ عًض ک ي گطيٌ زضماوي مؼىًي  -مصَثي زض تُثًز يضؼيت ضياوي تيماضان اسکيعيفطويک مؤحط ميتاشس.
كليد واژهها :اسکيعيفطويا ،گطيٌ زضماوي ،مؼىًيت ،گطيٌ زضماوي مؼىًي مصَثي
تاضيد زضيافت1388/3/3 :

تاضيد پصيط 1388/12/25 :

 - 1کاضشىا اضشس ضيانپطستاضي زاوشگاٌ ػ ًم تُعيستي ي تًاوثرشي
 - 2استازياض زاوشگاٌ ػ ًم تُعيستي ي تًاوثرشي (وًيسىسٌ مسؤيل)
پست الکترونيکيmsflir@yahoo.com :
 - 3ػضً َيات ػ مي زاوشگاٌ ػ ًم تُعيستي ي تًاوثرشي
 - 4استازياض زاوشگاٌ ػ ًم تُعيستي ي تًاوثرشي
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ضا زض وظط وميگيطز ( .)7تا يجًز ايه ،اذيطا وقش مؼىًيت ي
مصَة تٍ ػىًان يک مکاويسم مقات ٍاي زض فطميىس تُثًزي
تيماضان اسکيعيفطويک مًضز تًجٍ ي ػالقٍ ياقغ ش سٌ ي ضي
تٍ گستط است ( .)8تىاتطايه تا تًجٍ تٍ وقش مؼىًي ت ي
مصَة زض فطميىس تُثًزي ،پطزاذته ت ٍ مقًل ٍ مؼىًي ت زض
مطاقثت اظ ايه تيماضان امطي ضطيضي ميتاشس ( .)9مؼىًيت
تايس زض مسل جس مي ،ضياو ي ي اجتم اػي اس کيعيفطويا ت ٍ
مىظًض زستياتي تٍ ضييک طز ش رض کام ل جُ ت زضم ان
ت فيق شًز (َ .)10مچىيه مساذالت مؼىًي ميتًاوس يک ي
اظ اجعاي مُم زضمان تؼس اظ اوجام زضم انَ اي جس مي زض
تيماضان ضياوي تاشس (.)11
اگط چٍ زاضيَاي موتي سايکًتيک تکي ٍ گ اٌ اط ي
زضمان زض اسکيعي فطويا تٍ شماض ميضيوس؛ يل ي پ ژيَشَ ا
وشان ميزَىس کٍ مساذ ٍَ اي ضياو ي اجتم اػي اظ جم ٍ
ضيان زضم اوي م يتًاو س تُث ًز ت اليىي ضا تقًي ت کى س.
اس ًبَاي ضياوي اجتماػي ضا تايس تٍ زقت زض تطوام ٍَ اي
زضماوي ازغام کطز تا تٍ من کمک کىس .تطاي اکخ ط تيم اضان
اسکيعيفطويک کاضتطز تطکيثي اظ زاضي َاي ضس ضيانپطيشي
ي زضمانَاي ضياوي اجتماػي سًزمىستط اظ کاضتطز َط يک اظ
ايه زضمانَا تٍ تىُايي ذًاَس تًز (.)6
يکي اظ او ًاع زضم انَ ا ت طاي تيم اضان مث تال ت ٍ
اسکيعيفطويا ،گطيٌ زضماوي است .زض گطيٌ زضم اوي تيم اضان
ػمًما تطوامٍَا ،مشکالت ي ضياتظ مطتًط تٍ ظوسگي ياقؼي
تأکيس ميشًز .ايه گطيٌ َا ممکه است جُتَاي ضفتاضي،
سايکًزيىاميک تيىشي ي يا حم ايتي زاش تٍ تاش ىس .گ طيٌ
زضماوي زض کاسته اوعياي اجتماػي ،افعايش احسا تؼ ق
ت ٍ ي ک جم غ ي تُث ًز ح ياقؼي ت س ىجي تيم اضان
اسکيعيفطويک مؤحط است ( .)6استفازٌ اظ مؼىًيت زض گ طيٌ
زضماوي تٍ ػىًان يکي اظ ػًامل تأحيطگصاض ي ح ايع اَمي ت
است کٍ م يتًاو س تاػ ج اضتق ا حماي تَ اي اجتم اػي،
ساظگاضي ي تغاتق زض امًض مطتًط تٍ س المتي ش ًز (.)12
گطيٌ زضماوي مؼىًي مصَثي وًػي اظ ضيان زضماوي است کٍ
تا استفازٌ اظ اطًل ذاص ي تا کاضتطز ش يًٌَ اي مؼى ًي-
مصَثي تٍ تيماضان کمک ميکىس تا تٍ ازضاک ي فطام ازي اظ
ذًز ،زويا ،حًازث ي پسيسٌَا زست يافتٍ ي اظ عطي ق پيًو س
تا ايه زوياي فطا مازي سالمت ي ضشس تٍ زست ميضوس (.)13
مغالؼٍ تًضا ي َمکاضان زض سال  2007تا ػى ًان
ػقاي س م صَثي زض تيم اضان اس کيعيفطويا (َ ،)14اگًل ت ي
َمکاضان  2007زض مًضز تأحيط مصَة تط ذًزکشي تيم اضان

مقدمه
اس کيعيفطويا يک ي اظ و اتًانکىى سٌت طيه اذ تالالت
ضيانشىاذتي ي اظ مُمتطيه مشکالت تُساشت ضياوي زض جُان
ي يکي اظ تعضگتطيه حًازث غم اوگيع زض تيه اوسانَا ي يک ي
اظ شايغتطيه سايکًظَا ميتاشس ( .)1شيًع مازامالؼم ط من ت يه
 1تا  %1/9گعاض شسٌ است کٍ زي سًم منَا وياظ تٍ تس تطي
زاضوس ( .)2اظ تيه مثتاليان تٍ تيماضيَاي ضياوي تؼسازي مک طضا
زچاض ػًز شسٌ ي مق ايم ت ٍ زضم ان ت ًزٌ ي وُايت ا تث سيل ت ٍ
تيماضان ضياوي معمه ميشًوس .اظ ايه ضي ترميه ظزٌ م يش ًز
کٍ ميعان افطاز زچاض تيماضيَ اي ضياو ي س رت ي م عمه زض
اياالت متحسٌ ممطيکا تيه  1/7تا  2/5مي يًن وفط تاش س ک ٍ اظ
ايه تيه  350ت ا  َ 800عاض وف ط و ًع س رت ي مق ايم ضا زاضا
َستىس (.)3
زض ايطان مماض مثتاليان تٍ تيماضيَ اي س ايکًتيک،
تٍ ييژٌ اسکيعيفطويا ماوىس سايط کشًضَا تًزٌ ي وعزيک ت ٍ
 %1جمؼيت ػمًمي تطميضز شسٌ است ،تٍ ع ًضي ک ٍ اگ ط
جمؼيت کشًض ضا  70مي يًن وفط زض وظط تگيطيم ،حسيز 700
َعاض وفط وياظ تٍ ذسمات زضماوي ي تًاوثرشي جسي ي حت ي
تستطي زاضوس (َ .)4مچىيه ت ٍ اس تىاز پ ژيَش کش ًضي
وًضتاال ي َمکاضان ( )1378ميعان شيًع اذتالالت ضياوي زض
کل جمؼيت کشًض  %12ي ميعان شيًع اذتالل اسکيعيفطويا
 %0/6گعاض شس .تىاتطايه ،تا تًجٍ تٍ جمؼيت  70مي يًوي
کشًض ،زض حال حاض ط ح سيز  14مي ي ًن وف ط اظ جمؼي ت
کشًض زچاض اوًاع ذفيف تا شسيس اذتالالت ضياوي َس تىس ي
حسيز َ 420عاض وفط اظ اسکيعي فطويا ضوج ميتطوس (.)5
مثتاليان تٍ اس کيعيفطويا وي اظ ت ٍ ذ سمات تس تطي ي
عًالوي مست زاضوس ک ٍ اي ه ذ سمات َعيى ٍ تس ياضي ت طاي
کشًضَا زاضز .کاپالن ( )2003ميوًيسس کٍ حسيز  %1اظ زضممس
م ي اياالت متحسٌ طط زضمان تيم اضيَ اي ضياو ي (ت سين
احتساب اذتالالت مطتثظ تا مًاز) ميشًز .اس کيعيفطوي %2/5
اظ کل َعيىٍَاي مطتًط تٍ مطاقثتَاي تُساش تي ضا ت ٍ ذ ًز
اذتظاص زازٌ است .جمغ َعيىٍَ اي زضم اوي ي َعيى ٍَ اي
غيط مستقيم (وظيط مطگ ي ميط ي کاَش تُطٌيضي) ت ٍ ح سيز
پىجاٌ مي ياضز زالض زض سال ميضسس (.)6
زضمان مؼمًل اسکيعيفطويا تط اسا م سل ظيس تي،
ضياوي ي اجتماػي شامل تجًيع زاضيَاي موت يس ايکًتيک،
مساذ ٍَ اي ضيانش ىاذتي ي حماي تَ اي اجتم اػي ي
ذاوًازگي ميتاشس .ايه مسل تطاي اسکيعيفطويا تؼس مؼى ًي
پژيَش پطستاضي
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مصکًض تٍ ػىًان پيش مظمًن سىجيسٌ شس 12 ،ج سٍ گ طيٌ
زضماوي مؼىًي  -مصَثيَ ،فتٍاي سٍ تاض تٍ مست َ 4فت ٍ
تطاي گطيٌ مساذ ٍ اجطا شس .ايه ج سات شامل قطائت قطمن
ي ازػيٍ تًسظ اػضاي زايع ة ي ذًاوسن مؼاوي منَا ،تيان
سطگصشت ي ييژگيَاي مؼظًميه ،گفتگً ضاجغ ت ٍ وم اظ،
زػا ،ػفً ي ترشش ي َمچىيه سفط ظياضتي ي ک ضيظٌ ت ٍ
حطم شاٌ ػثسالؼظيم (ع) تًز کٍ تا تًجٍ تٍ الگًي ضيچ اضزظ
ي تطگيه ي تا جُتگيطي تٍ سمت مييه اسالم اجطا گطزيس.
تيماضان اسکيعيفطويک گطيٌ مساذ ٍ ي ش اَس زضم انَ اي
زاضييي ي غيط زاضييي مؼمًل ضا زضيافت ميکطزو س .پ اظ
اتمام مساذ ٍ يضؼيت ضياوي تيماضان تٍ ػىًان پ مظم ًن
سىجيسٌ شس.
اتعاض گ طزميضي زازٌَ ا ش امل پطسش ىامٍ اعالػ ات
زمًگطافي ک ي مقي ا مرتظ ط اضظي اتي ضيانپعش کي
( )BPRSتًزوس .ايه مظمًن زض س ال  1962تًس ظ ايضال ي
گطاَام ساذتٍ ش سٌ اس ت ک ٍ َ س س اظوسگان من ايج از
اتعاضي ػيىي ،جامغ ي کاضتطزي تطاي اضظياتي ػاليم تيماضيَا
ي مشکالت ضياوي تًز .ايه مقيا زاضاي  18مازٌ م يتاش س
کٍ تطاي ومطٌگصاضي من اظ مقيا  8زضجٍاي اس تفازٌ ش سٌ
است .ايه مقيا زض عي سالَاي متم ازي اضظي اتي ضياو ي
استفازٌ شسٌ است ي اػتثاض ي پايايي من زض مغالؼ ات مرت ف
اظ جم ٍ ف مثىام ي ظيمطمان ،کاپالن ي سازيک ( ،)1995ايضال
ي ک ت ( ،)1972مي ط ي فاستمه ( )1996احثات شسٌ است .زض
کشًض ايطان ايه مقيا حساقل سٍ تاض تٍ کاض ضفتٍ اس ت؛ زض
سال  1377تًسظ فطيس تطاتي سسٌ ي يک تاض تًسظ فطَازي
ي َمکاضان ( )1378ي يک وًتت تًسظ فالح ي ي َمک اضان
( )1380زض مًضز اسکيعيفطويا تٍ کاض گطفت ٍ ش سٌ ي اػتث اض ي
پايايي من حاتت شسٌ است .زض مغالؼ ٍ فطَ ازي ي َمک اضان
ضطية تًافق تيه وم طٌگ صاضي مرت ف  r;0/72ي ض طية
پايايي زض مقيا تا استفازٌ اظ فطمًل ملفاي کطيوثاخ r;0/80
تطميضز شس.
الظم تٍ شکط است کٍ زض شطيع کاض مجًظَ اي الظم
اظ مسؤيليه تيماضستان اذص شس ي تمامي تيم اضان ت ا مي ل
شرظ ي ي اذ ص ضض ايتوام ٍ کتث ي ي مگاَاو ٍ اظ
ذاوًازٌَايشان ياضز ايه مغالؼٍ شسوسَ .مچىيه مجًظ الظم
اظ ضيانپعشک ي تيم زضمان ي تًاوثرشي ت طاي ش طکت زض
ايه مغالؼٍ زضيافت گطزيس.
تح يل زازٌَا تا استفازٌ اظ مظمًنَاي کًلم ًگطي
 -اسميطوً تيمستقل ي تيظيجي اوجام شس.

اسکيعيفطويا ( ،)15مًَط ي َمکاضان  2006تا ػىًان ت في ق
مؼىًي ت ي م صَة زض تؼ س ضياو ي اجتم اػي تيم اضان
اسکيعيفطويک ( ،)10ضوسال 2003تا َس تأحيط زضمان چى س
م سلي تُث ًزي مح ًض ت ا ضييک طز مؼىًي ت ت ط ػالي م ي
وشاوٍ َاي تيماضان اسکيعيفطويک م عمه ( )16ي َمچى يه
مغالؼٍ فالح ي ذش کىاب ( )1384زض م ًضز ت أحيط تف طيح
زضماوي تط يضؼيت ضياوي ي ضفتاضي تيماضان اس کيعيفطويک
( ،)4مسايش ي َمکاضان ( )1386زض مًضز تأحيط ش ؼطزضماوي
گطيَي تط يضؼيت ضياوي ي ضفتاضي تيماضان اس کيعيفطويک
( ،)17جاتطي ي َمکاضان  1384زض مًضز ت أحيط مياي ق طمن
کطيم تطافسطزگي تيماضان تستطي زض ترش اػظاب ي ضيان
(َ )18مگي مؤيس احطات ضي َ اي مؼى ًي ي گطيَ ي زض
تًاوثرش ي تيم اضان اس کيعيفطويک م يتاش س .اظ اي ه ضي
پژيَش حاضط تا َس تطضسي تأحيط گطيٌ زضماوي مؼىًي -
مصَثي تط يضؼيت ضياوي تيم اضان مث تال ت ٍ اس کيعيفطويا
اوجام شس.

روش مطالعه
ايه مغالؼٍ اظ وًع ويمٍ تجطتي ي اظ وًع پيش مظمًن
پ مظمًن ي زاضاي گطيٌ شاَس ميتاشس ک ٍ ت ا اوتر اب ي
تقسيم تيماضان اسکيعيفطويک زض زي گطيٌ مساذ ٍ ي ش اَس
اوجام گطفت .جامؼٍ پژيَش ک يٍ تيم اضان اس کيعيفطويک
مطز تستطي زض ترشَاي م عمه مطک ع ممًظش ي زضم اوي
ضيانپعشکي ضاظي زض سال  1387تًزوس .پ اظ مطاجؼٍ ت ٍ
ترشَاي ضياوي معمه مطکع ممًظشي زضماوي ضيانپعشکي
ضاظي  70وفط تيماض اظ  176تيم اض تس تطي زض تر شَ اي
م عمه م طز زض زس تط ک ٍ زاضاي ييژگ يَ اي تأيي س
اسکيعيفطوياي معمه تًسظ ضيانپعشک ،وثًزن زض مطح ٍ
حاز تيماضي ،وساشته ػقة ماوسگي شَىي ي سايط اذتالالت
ضياوي َمطاٌ اظ جم ٍ اػتياز ي ططع تًزوس؛ اوتر اب ش سوس.
تطاي تقسيمتىسي ومًوٍَا تٍ زي گ طيٌ مساذ ٍ ي ش اَس اظ
ضي ت ًکَ اي تث سيل ش سٌ تظ ازفي اس تفازٌ ش س ي
ومًوٍَا تٍ زي گطيٌ  35وفطي مساذ ٍ ي شاَس تقسيم شسوس.
زض ازامٍ سٍ تيماض اظ گطيٌ مظمًن ،زي تيماض تٍ زلي ل ضف ته
تٍ مطذظي مًقت ي يک تيماض ت ٍ زلي ل ػ سم تماي ل ت ٍ
شطکت زض ج سات گطيٌ کى اض ضفتى س .زض وُاي ت تؼ ساز 32
تيماض زض گ طيٌ مساذ ٍ ي  35تيم اض زض گ طيٌ ش اَس ق طاض
گطفتىس .پ اظ ايه کٍ يضؼيت ضياوي تيماضان تًسظ ات عاض
پژيَش پطستاضي
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محمًز ضحمتي ي َمکاضان

( 68/90اوح طا مؼي اض  )4/26ي زض گ طيٌ ش اَس 67/17
(اوحطا مؼياض  )4/047ميتاشس (جسيل شماضٌ .)2
تؼس اظ گطيٌ زضماوي مؼىًي مصَثي ،مياوگيه وم طات
کسة شسٌ اظ اجعاي مقيا مرتظط اضظياتي ضيانپعش کي
(يضؼيت ضياوي) زضگطيٌ مساذ ٍ  44/12ي زض گ طيٌ ش اَس
 67/97ميتاشس کٍ تفايت مؼىازاضي ضا تيه زي گطيٌ تؼ س اظ
مساذ ٍ وشان م يزَ س ( .)p;0/001ام ا اظ وظ ط مي اوگيه
وم طات اج عاي تعضگمىش ي ( ،)p;0/776ضفت اض ت ًَمي
( )p;0/854ي اذتالل زض جُتياتي ( )p;0/330اذتالف ي
تيه گطيٌ مساذ ٍ ي شاَس يجًز وساشت (جسيل شماضٌ .)3
تح يل وتايج مظم ًن  ،BPRSمساذ ٍ پ ژيَش ت ط
«تعضگمىشي» ي «ضفتاض تًَمي» ي «اذتالل زض جُتي اتي»
تأحيط مؼىازاض وشان وساز ،ام ا زض اج عاي زيگ ط وت ايج تف ايت
مؼىازاضي ضا تيه قثل ي تؼ س وم طات کس ة ش سٌ اظ مقي ا
مرتظط اضظياتي ضيانپعشکي زض گطيٌ مساذ ٍ وشان ميزَ س
(َ .)p<0/001مچى يه مي اوگيه وم طات ک ي  BPRSاظ
 68/90زض پيش اظ مساذ ٍ تٍ  44/12پ اظ مساذ ٍ ک اَش
يافت .مظمًن مماضي تيظيجي ويع وشان زاز کٍ يضؼيت ک ي
ضياوي تيماضان مثتال تٍ اسکيعيفطويا پ اظ مساذ ٍ تُت ط اظ
يضؼيت پيشيه منَا تًزٌ است ،ايه زض حالي است ک ٍ اي ه
تفايت زض گطيٌ شاَس مشاَسٌ وشس (جسيل شماضٌ .)4

يافتهها
زض اي ه پ ژيَش مي اوگيه س ىي زض گ طيٌ مساذ ٍ
 40/97±4/769ي زض گ طيٌ ش اَس  39/37±5/225ت ًز .اظ
وظط يضؼيت تأَل تيشتطيه فطاياوي زض گطيٌ مساذ ٍ ي شاَس
مطتًط تٍ گطيٌ مغ قٍ تٍ تطتية ت ا  %43/8ي  %45/7ت ًز ي
کمتطيه فطاياوي مطتًط تٍ گطيٌ متأَ يه ميتاشس .لصا تيش اظ
 %69/10مظمًزويَاي پژيَش تىُا ظوسگي ميکطزوس.
تيشتطيه فطاياوي وًع اس کيعيفطويا زض گ طيٌ مساذ ٍ ي
شاَس مطتًط تٍ اسکيعيفطوياي پاضاوًئي س ت ا  %31/25زض گ طيٌ
مساذ ٍ ي  %31/4زض گطيٌ شاَس ت ًز ي زي گ طيٌ اظ وظ ط و ًع
اسکيعيفطويا َمسان تًزوس ( .)p;0/741مياوگيه ع ًل م ست
تستطي زض گطيٌ مساذ ٍ  16/69سال ي زض گطيٌ ش اَس 17/94
سال تًز .پ اظ اػمال مظمًنَاي مماضي تفايت مؼى ازاضي زض
زي گطيٌ اظ وظط ايه متغيطَا ياف ت وش س .تى اتطايه تًظي غ اي ه
متغيطَا زض َط زي گطيٌ َمسان تًز (جسيل شماضٌ .)1
وتايج پژيَش وشان زاز کٍ مياوگيه وم طات کس ة
شسٌ اظ اجعاي مقيا مرتظط اضظي اتي ضيانپعش کي زض زي
گطيٌ مساذ ٍ ي شاَس قثل اظ گطيٌ زضماوي مؼىًي  -مصَثي
تا َم تفايت مؼىازاضي وساشتٍ ي اظ لحاػ يضؼيت ضياوي زي
گطيٌ مشاتٍ م يتاش ىس .مي اوگيه وم طات کس ة ش سٌ اظ
مقي ا مرتظ ط اضظي اتي ضيانپعش کي زض گ طيٌ مساذ ٍ

جدول  -1اضظياتي َمساوي سه ،مست تستطي ،تأَل ي وًع اسکيعيفطويا زض زي گطيٌ مساذ ٍ ي شاَس
وام متغيط
مياوگيه سه
عًل مست تستطي
يضؼيت تأَل

تشريض

پژيَش پطستاضي

مجطز
متأَل
مغ قٍ
پاضاوًئيس
واتسامان
وامتمايع
واشىاذتٍ

گطيٌ مساذ ٍ
40/97±4/769
16/69±8/626
%31/3
%25/0
%43/8
%31/25
%18/75
%21/9
%28/1
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گطيٌ شاَس
39/37±5/225
17/94±8/036
%35/1
%17/1
%45/7
%31/4
%25/7
%20/0
%22/9

زضجٍ مظازي
df;65
df;65

وتايج مظمًن
 t;1/300ي p;0/198
 t;-0/617ي p;0/540

df;2

 2;3/97ي p;0/137

df;3

 2;0/642ي p;0/741
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جدول  - 2مقايسٍ مياوگيه اجعاي مقيا
ػاليم ي وشاوٍَا
وگطاوي زض مًضز يضؼيت جسماوي
اضغطاب
گًشٍ گيطي َيجاوي
تيساظماوي مفًُمي
احسا گىاٌ
تىش
اعًاض قالثي
تعضگ مىشي
ذ ق افسطزٌ
ذظًمتيضظي
سًء ظه ي تستيىي
ضفتاض تًَمي
کىسي حطکتي
ػسم َمکاضي
محتًاي غيط عثيؼي تفکط
ػاعفٍ کىس
تُييج
اذتالل زض جُت ياتي
ومطٌ کل

محمًز ضحمتي ي َمکاضان

مرتظط اضظياتي ضيانپعشکي قثل اظ گطيٌ زضماوي مؼىًي  -مصَثي زضزي گطيٌ مساذ ٍ ي شاَس (سال )1387
گطيٌ مساذ ٍ
اوحطا مؼياض
مياوگيه
0/803
4/50
0/941
4/37
1/016
4/50
0/856
4/09
0/997
4/31
1/099
4/21
1/163
3/75
0/906
2/87
1/073
4/59
0/970
3/65
0/941
3/78
0/945
2/59
0/895
4/18
0/970
4/34
0/906
2/87
1/134
4/65
0/983
3/ 53
0/807
2/15
4/26
68/90

گطيٌ شاَس
اوحطا مؼياض
مياوگيه
0/913
4/40
0/918
4/25
0/972
4/37
0/837
3/94
0/957
4/28
1/042
4/17
1/010
3/54
0/913
2/60
1/002
4/62
1/002
3/62
0/937
3/65
0/910
2/77
1/039
4/08
0/963
4/11
0/942
2/62
0/981
4/48
0/976
3/60
0/766
2/00
4/047
67/17

مقازيط تي
0/474
0/518
0/529
0/729
0/112
0/181
0/780
1/235
-0/137
0/115
0/540
0/783
0/427
0/970
1/089
0/297
-0/287
0/812
1/707

مقازيط احتمال p
0/637
0/606
0/599
0/469
0/911
0/857
0/438
0/221
0/891
0/909
0/591
0/436
0/670
0/335
0/280
0/767
0/775
0/420
0/093

df;65
جدول  - 3مقايسٍ مياوگيه اجعاي مقيا
ػاليم ي وشاوٍَا
وگطاوي زض مًضز يضؼيت جسماوي
اضغطاب
گًشٍگيطي َيجاوي
تيساظماوي مفًُمي
احسا گىاٌ
تىش
اعًاض قالثي
تعضگ مىشي
ذ ق افسطزٌ
ذظًمت يضظي
سًء ظه ي تستيىي
ضفتاض تًَمي
کىسي حطکتي
ػسم َمکاضي
محتًاي غيط عثيؼي تفکط
ػاعفٍ کىس
تُييج
اذتالل زض جُت ياتي
ومطٌ کل

مرتظط اضظياتي ضيانپعشکي تؼس اظ گطيٌ زضماوي مؼىًي  -مصَثي زضزي گطيٌ مساذ ٍ ي شاَس (سال )1387
گطيٌ مساذ ٍ
اوحطا مؼياض
مياوگيه
0/883
2/84
0/840
2/56
0/906
2/87
0/859
2/68
0/901
3/34
0/913
1/93
0/840
2/56
0/851
2/71
0/901
2/65
0/949
2/64
0/965
2/68
0/915
2/50
0/932
1/96
0/895
2/31
0/800
1/93
0/932
1/96
0/941
2/21
0/751
1/87
2/69
44/

گطيٌ شاَس
اوحطا مؼياض
مياوگيه
0/950
4/45
0/872
4/34
0/913
4/40
0/905
4/05
0/963
4/31
1/093
4/25
0/919
3/48
0/905
2/65
0/963
4/68
0/968
3/65
0/925
3/71
0/980
2/54
0/942
4/22
1/042
4/02
1/100
2/71
0/950
4/74
1/002
3/62
0/764
2/05
3/62
67/97

مقازيط تي

مقازيط احتمال p

-7/177
- 6/847
- 6/847
- 6/337
- 4/246
- 9/372
- 4/277
0/286
- 8/879
- 5/063
- 4/444
0/184
- 9/854
- 7/193
- 3/324
- 12/043
- 5/919
- 0/982
- 30/357

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/776
0/000
0/000
0/000
0/854
0/000
0/001
0/000
0/000
0/330
0/000

df;65

پژيَش پطستاضي

41

زيضٌ  5شماضٌ  16تُاض 1389

تأحيط گطيٌ زضماوي مؼىًي – مصَثي تط ػاليم ...

محمًز ضحمتي ي َمکاضان

جدول  -4مقايسٍ مياوگيه ومطات کسة شسٌ اظ اجعاي مقيا
ػاليم ي وشاوٍَا
وگطاوي زض مًضز يضؼيت جسماوي
اضغطاب
گًشٍ گيطي َيجاوي
تيساظماوي مفًُمي
احسا گىاٌ
تىش
اعًاض قالثي
تعضگ مىشي
ذ ق افسطزٌ
ذظًمت يضظي
سًء ظه ي تستيىي
ضفتاض تًَمي
کىسي حطکتي
ػسم َمکاضي
محتًاي غيط عثيؼي تفکط
ػاعفٍ کىس
تُييج
اذتالل زض جُت ياتي
ومطٌ کل

مرتظط اضظياتي ضيانپعشکي زض گطيٌ مساذ ٍ ي شاَس قثل ي تؼس اظ گطيٌ زضماوي مؼىًي مصَثي

گطيٌ مساذ ٍ
مياوگيه تؼس
مياوگيه قثل
2/84
4/50
2/56
4/37
2/87
4/50
2/68
4/09
3/34
4/31
1/93
4/21
2/56
3/75
2/71
2/87
2/65
4/59
2/64
3/65
2/68
3/78
2/50
2/59
1/96
4/18
2/31
4/34
1/93
2/87
1/96
4/65
2/21
3/ 53
1/87
2/15
44/12
68/90

مقازيط p
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/378
0/000
0/000
0/000
0/720
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/107
0/000

مياوگيه قثل
4/40
4/25
4/37
3/94
4/28
4/17
3/54
2/60
4/62
3/62
3/65
2/77
4/08
4/11
2/62
4/48
3/60
2/00
67/17

گطيٌ شاَس
مياوگيه تؼس
4/45
4/34
4/40
4/05
4/31
4/25
3/48
2/65
4/68
3/65
3/71
2/54
4/22
4/02
2/71
4/74
3/62
2/05
67/97

مقازيط p
0/757
0/290
0/891
0/524
0/856
0/646
0/790
0/744
0/835
0/891
0/751
0/292
0/431
0/702
0/727
0/221
0/744
0/644
0/268

df;65

( )%28ي ػالي م ػم ًمي س ايکًتيک ضا زض منَ ا ک اَش
ميزَس ( .)%54اظ ايه ضي وتايج تٍ زست مم سٌ اَمي ت ت اليىي
مؼىًيت ي مصَة ضا زض مطاقثت اظ تيماضان اسکيعيفطويا ضا م ًضز
تأکيس قطاض ميزَس ي وشان ميزَس ک ٍ مؼىًي ت تاي س زض تؼ س
ضياو ي اجتم اػي مطاقث ت ت في ق ش ًز .فالح ي ( )1384زض
مغالؼٍاي تا ػىًان تطضسي ت أحيط تف طيح زضم اوي گطيَ ي ت ط
ػاليم ضياوي تيماضان اسکيعيفطويک وشان زاز اي ه مساذ ٍ زض
تُثًز يض ؼيت ضياو ي اي ه تيم اضان م ؤحط اس ت .مس ايش ي
َمکاضان ( )1385زض مغالؼٍ اي تا ػى ًان ت أحيط ش ؼط زضم اوي
گطيَي ضا تط ػاليم ضياوي تيماضان اسکيعيفطويک اوج ام زازو س
کٍ احطترشي ايه مساذ ٍ ضا ت ط ػالي م ضياو ي اي ه تيم اضان
گعاض کطزوس .اتطاَيمي ( )1385ويع زض مغالؼٍ اي کٍ زض حًظٌ
سايکً زضاما اوجام زاز ،احطترش ي اي ه زضم ان ضا ت ط يض ؼيت
ضياوي تيماضان اسکيعيفطويک معمه وشان زاز کٍ وتايج منَا ت ا
وتايج تحقيق حاضط َمذًاوي زاضزَ .مچىيه َم انگًو ٍ ک ٍ
يافتٍَا وشان زازوس ،گطيٌ زضماوي مؼىًي مصَثي تًاوستٍ اس ت
ميعان اضغطاب يافسطزگي ايه تيم اضان ضا ت ٍ ػى ًان ػالي م
ضياوي،کاَش زَس .ايه يافتٍَا تا يافتٍَاي ج اتطي ( )1384زض
مًضز تأحيط مياي قطمن کطيم ت ط افس طزگي تيم اضان اػظ اب ي
ضيان ي ف سايي ( )1381زض م ًضز ت أحيط ف ي مَ اي کم سي

بحث
وتايج پژيَش وشان زاز کٍ فؼاليتَاي زضم اوي مطت ًط
تٍ زذيل کطزن مؼىًيت ي اػمال مصَثي َم ميتًاوىس زض زضم ان
ي تًاوثرشي تيماضان تأحيط زاشتٍ تاشسَ .مانگًو ٍ ک ٍ يافت ٍَ ا
وشان زازوس ،مي اوگيه وم طات کس ة ش سٌ اظ مقي ا مرتظ ط
اضظياتي ضيانپعشکي زض گطيٌ مساذ ٍ تؼس اظ گطيٌ زضماوي مؼى ًي
مصَثي تفايت مؼىازاضي تا قثل اظ مساذ ٍ زاضزَ .مچى يه تف ايت
مؼىازاضي تيه مياوگيهَاي ايه ومطات زض گطيٌ مساذ ٍ ي ش اَس
تؼس اظ اوجام مساذ ٍ پ ژيَش يج ًز زاضز .اظ موج ايي ک ٍ س ايط
زضمانَا زض زي گطيٌ يکسان ت ًزٌ اس ت ،م يت ًان گف ت اي ه
تفايت زض احط مساذ ٍ پژيَش حاطل شسٌ است.
زض ايه ضاتغٍ زض مغالؼٍ ضو سال ( )2003ک ٍ ت ا َ س
تأحيط زضمان چىس مسلي تُثًزي محًض تا ضييکطز مؼىًيت اوج ام
شس ،وشان زاز کٍ ايه مساذ ٍ تط ػاليم مخثت ي مىفي تيم اضان
اسکيعيفطوياي معمه م ؤحط ت ًزٌ اس ت ( .)p;0/037م ًَط ي
َمکاضاوش ( )2006مغالؼٍاي تا َس اضظياتي وقش م صَة ي
مؼىًيت تٍ ػىًان يک متغيط زضماوي زض فطميىس مقات ٍ تا تيماضي
اسکيعيفطويا اوجام زازوس .وتايج وشان زاز کٍ مؼىًيت ي م صَة
تاػج القاء اميسياضيَ ،س ي مؼى ي زض ظو سگي اي ه تيم اضان
ميشًز (َ .)%71مچىيه اوسجام اجتماػي ضا افعايش ميزَ س
پژيَش پطستاضي
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پيشىُاز ميومايىس زض تحقيق ات مت ي اي ه م ًاضز وي ع م ًضز
ٍ  َمچىيه پيشىُاز م يگ طزز ت ا تًج ٍ ت.تطضسي قطاض گيطز
فطَىگ جامؼٍ ايطاوي مساذالت مؼىًي ي مصَثي ت ٍ ػى ًان
يک ي اظ ضي َ اي تًاوثرش ي زض تر شَ اي ضيان م ًضز
.استفازٌ ضيانپطستاضان ي سايط اػضاي تيم زضمان قطاض گيطز

)1379( تطافسطزگي تيماضان اسکيعيفطويک ي حى ايي ي وظ يطي
کٍ تٍ گطيٌ زضماوي شىاذتي مصَثي تط اض غطاب ي افس طزگي
. َمذًاوي زاضز،تيماضان مثتال تٍ اذتالالت ذ قي پطزاذتٍ تًز

نتيجهگيزي
ٌتٍ عًض ک ي وتايج ايه مغالؼٍ وش ان زاز ک ٍ گ طي
زضماوي مؼىًي مصَثي تٍ ػىًان يکي اظ زضم انَ اي غي ط
ظيستي تط يضؼيت ضياوي تيماضان اسکيعيفطويا ت أحيط مخث ت
زاشتٍ ي ميتًاوس زض کىاض زاضي زضم اوي ي س ايط ضي َ اي
.تًاوثرشي زض تُثًز ػاليم منَا مؤحط تاشس
استفازٌ اظ ومًوٍَاي زض زستط ک ٍ قات ي ت تؼم يم
وتايج ضا ميکاَس ي َمچىيه تطضسي ومًوٍَاي م طز زض اي ه
 لصا محقق يه.تحقيق اظ محسيزيتَاي ايه پژيَش ميتاشس

تشکز و قدرداني
اظ ک يٍ مس ؤيليه محت طم مطک ع ممًظش ي زضم اوي
، َمک اضان محت طم ضيانپعش ک،ضيانپعش کي ضاظي
 م سزجًيان ي، ضيان کاضزم اوگط،  ضيانش ىا،ضيانپطس تاض
ذاوًازٌ َاي محتطم ايشان کٍ تسين َمک اضي منَ ا اي ه
. قسضزاوي ميشًز،پژيَش ممکه وثًز
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... تأحيط گطيٌ زضماوي مؼىًي – مصَثي تط ػاليم

محمًز ضحمتي ي َمکاضان

The effect of spiritual-religious group therapy on mental
status of schizophrenic inpatients
Rahmati1 M (MSc.) – Fallahi Khoshknab2 M (Ph.D) - Rahgou3 A (Ph.D) - Rahgozar4 M (Ph.D).

Introduction: Schizophrenia is one of the complex psychiatric disorders.
Although the antipsychotic agents are the main treatment for the disorder, but
psychological interventions are effective on clinical symptoms as well. The study
aimed at assessing the effect of spiritual-religious group therapy on mental status of
schizophrenic patients.
Methods: Using semi-experimental study method 67 patients with schizophrenia
were selected through Randomized Permuted Block method. They were divided to
intervention (32 patients) and control (35 patients) groups. Intervention group were
participated in 12 sessions of Spiritual Religious Group Therapy within 4 weeks (3
sessions per week). Each session lasted one hour. Data was collected through a
Demographic Information Questionnaire and Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS).
Statistical Analysis was carried out, using Paired T-Test and One Sample T-Test.
Results: Significant differences were found between patients’ mental status
before and after the intervention (P=0.001), whilst the difference was not significant
in the control group (P=0.268). There were no significant differences between
intervention and control groups prior to the intervention (P=0.093).
Conclusion: Spiritual Religious Group Therapy can be effective on improvement
of the mental status of schizophrenic Patients.
Key words: Schizophrenia, Group therapy, Spirituality, Spiritual-religious group
therapy
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