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 چکیده

دارد.  یقیکننده عم بیتخر یولوژیزیاست که پاتوف یاختالل روان ینوع یزوفرنیاسک و هدف: نهیزم

 های تیفعال کهیعملکرد فرد دارد. از آنجائ شیدر افزا ینقش مهم یزوفرنیمثبت اسک میکنترل عال

 اند ورزش نشان داده دیهستند و مطالعات انجام شده در مورد فوا یزیچالش برانگ های تیفعال ،یورزش

 نیهدف از ا نیبنابرا ی گذارد،م ریافراد تاث کارآمدی بر خلق و خود یورزش های تیدر فعال رکتش که

 یمزمن بستر یزوفرنیمرد مبتال به اسک مارانیمثبت ب میبر عال یمنظم هواز نیتمر ریتاث یمطالعه بررس

 باشد. یم زیتبر یراز یدرمان یدر مرکز آموزش

بیمار مرد  86 یباشد که بر رو دوسوکورمی بالینی کارآزمایی مطالعه یك حاضر پژوهش :ها شمواد و رو

 43انتخاب شده به طور تصادفی در دو گروه آزمون ) یمبتال به اسکیزوفرنی مزمن انجام شد. نمونه ها

در مجموع  جلسه 43 دهفته و تعدا 6 ینفر( قرار گرفتند. نمونه های گروه آزمون در ط 43نفر( و شاهد )

ساعت در برنامه ورزشی طراحی شده شرکت نمودند. عالئم مثبت بیماران هر دو گروه، در دو  11به مدت

آندرسون   یمرحله قبل از شروع برنامه ورزشی و همچنین پس از آن توسط پرسشنامه عالئم مثبت و منف

SAPS.SANSزوج  یتست، ت یت آماری هایدو گروه با استفاده از آزمون  یسنجیده شد. داده ها

 .مقایسه گردید گریکدیاسکوائربا  یوکا

. بود سال 64/47±7/13بر اساس یافته های پژوهش، میانگین سنی مشارکت کنندگان :ها افتهی

نشان داد که بین دو  جیآنان مجرد بودند. نتا شتربی و ابتـدایی سطح در کنندگان مشارکت اکثر تحصیالت

 نیمچنه (.p >00/0ی داری از نظر عالئم مثبت بیماری وجود ندارد)گروه قبل از مداخله اختالف معن

 یدر دو گروه آزمون و کنترل بعد از مداخله، تفاوت آمار یماریعالئم مثبت ب نینشان داد که ب جینتا

 (.p<00/0وجود دارد) ی داریمعن

 مثبت یمعال ی،منظم هواز ینتمر یزوفرنی،اسکواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 

گذارد و به - یفرد به جا م یرا بر زندگ ریتاث نیو مخرب تر نیدتریاست که شد ای دهیچیپ یاختالل روان یزوفرنیاسک یماریب

را به  یا ژهیبخش و ایدن یو روانشناس یجوامع روانپزشک یدر تمام یاختالل روان نیو ناتوان کننده تر نیاز مهمتر یکیعنوان 

شدن در  یبستر دهیاغلب با پد ،یماریب نیمزمن ا ریس لیبه دل(. McGrath et al, 2008) خود اختصاص داده است

مبتال به  مارانیمجدد همراه است و بر اساس آمار موجود، تعداد ب یو بستر یماریو عود ب صیترخ ،یدرمان ناکاف مارستان،یب

 Tamizi et) دباش یمهزار نفر  800بالغ بر  ران،یدر ا یو بستر یجد یو توانبخش یخدمات درمان ازمندین یزوفرنیاسک یماریب

al, 2013.) 

 

 یروان یکارکردها شیمثبت ب میعال (Sims, 1988)شودیشرح داده م یعالئم مثبت و منف یهامعموال با واژه یزوفرنیاسک 

 American Psychiatric)و اختالل در فرم تفکر است بیغر یرفتارها ها، انیاست که شامل توهمات، هذ یورفتار

Association, 2000) مارانیب یعو عملکرد اجتما یزندگ تیفیموجب افت ک یزوفرنیاسک مارانیدر ب ها انیتوهمات و هذ 

اطرافش و افت  یایبا دن ماریباعث کاهش تعامل ب بیگزند و آس یانهایمانند هذ یادراک یخطاها نیوجود ا رایشود، ز یم

 یزوفرنیمبتال به اسک مارانیدر ب كیکوتیسا یآنت یفاده از داروهااست یاز طرف (.Khodadi et al, 2012)شود یم یکارکرد و

به سندرم  ی توانو از عوارض خطرناک م ایآکاتژ ،یستونید ،یآلودگ بوزن، خوا شیاز جمله افزا یادیباعث بروز عوارض ز

  .(Schultz et al, 2007کرد)اشاره  كینورولپت

 

 میدر بهبود عال یکاردرمان ،یمانند روان درمان ییردارویو غ ییدارو یمانهااز در یبیترک ی دهدوجود دارد که نشان م یشواهد

اشاره کرد. از  یورزش یها تیتوان به فعال یم ییدارو ریغ یدرمانها از (Buchain et al, 2003)دارند ینقش موثرتر یماریب

دپرسانت در بدن  یآنت یوهامشابه دار یکرد که عملکرد رهاشا نیاندورف شیتوان به افزا یورزش م یجسم راتیتاث

 (Morgan, 1985 , Ransford, 1981, Dunn and Dishman, 1991, Nicoloff and Schwenk, 1995)دارد

و احساس  یاعتماد به نفس، خودکارآمد شیاحساس خوب بودن، افزا ،یتعامل اجتماع شیعالوه بر آن ورزش باعث افزا

تواند باعث تناسب اندام،  یمدت م درازدر  یانجام ورزش هواز (Paluska and Schwenk, 2000)شودیم یتمندیرضا

و شرکت  گرانیارتباط با د یبه برقرار قیگردد و آنها را تشو یروان مارانیب شتریو تحرک ب یو شاداب یکاهش شاخص توده بدن

 یمنظم هواز یورزش هامثبت  راتیاز مطالعات، تاث یاریبس جینتا (Beebe et al, 2005)خواهد کرد یجمع یها تیدر فعال

 تیاعتماد به نفس و بهبود وضع شیو افزا یاز جمله استرس، اضطراب و افسردگ یمربوط به اختالالت روان مرا در کاهش عالئ

 .( Knechtle et al, 2007, Peluso  and Andrade, 2005)نشان داده است یبه خوب ،یخلق

 

دارند.  مارانیب یاز اختالالت، درمان و توانبخش یریشگیدر جهت پ یعالنشان داده است که پرستاران نقش ف قاتیتحق جینتا 

روش  كی یدارند و برنامه ورزش یبدن ناتیدر انجام تمر یر وان مارانیب قیدر تشو یمهم یراستا روان پرستاران نقش نیدر ا

و  یسالمت یمراقبت ها میت یدیکل یپرستاران از اعضا ،(Acil et al, 2008)باشد یمموثر، ارزان و در دسترس و قابل اجرا 

 یو اجتماع یروان ،یجسم یتیحما یدرمان، مراقبت ها یبرا یآماده ساز رش،یدر پذ یباشند و نقش ارزنده ا یم یتوانبخش

 تیوضع ماردریباشند تا ب یم یبازتوان لیتسه یمشخص برا یبرنامه مراقبت كیپرستاران مسئول ارائه  نیدارند. هم چن مارانیب

 نقش مراقبت دهنده،  یتوانبخش میپرستاردرت نیشود. بنابرا یریشگیپ یماریب یقرارگرفته و از عوارض احتمال یسالمتمطلوب 

 

 ,Mohammadi)باشد یم یتوانبخش یتمام برنامه ها یبانیو پشت تیکننده داشته و مسئول هدا تیمشورت دهنده و حما

 یماریب یو نقش ورزش در بازتوان یمبتال به اختالالت روان مارانیب یواندر امر بازت ارانلذا با توجه به نقش مهم پرست (2006

 نیتمر ریتاث یمطالعه با هدف بررس نیا ران،یدر کشور ا نهیزم نیکمبود مطالعات انجام شده در ا لیبدل نیو هم چن زوفرنیاسک
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انجام  زیتبر یراز یروانپزشک یدرمان یشکزآموزدر مر یبستر یزوفرنیاسک مبتال به مارانیعالئم مثبت ب زانیبرم یمنظم هواز

  .دیگرد

 
 روش تحقیق 

مرد  مارانینفر از ب 86یپس آزمون با گروه کنترل بر رو -آزمون شیاست که به صورت پ ینیبال یکارآزمائ كیمطالعه  نیا

بلوک  یریش نمونه گانجام شده است. با استفاده از رو زیتبر یراز یدر مرکز روانپزشک یمزمن بستر یزوفرنیمبتال به اسک

اخالق  تهیداده شدند. پس از کسب مجوز اخالق از کم صیو مداخله تخص رلبه دو گروه کنت مارانیشده، ب یتصادف یبند

مطالعه در  نیا ،ینیبال ییثبت کارآزما مرکز از IRCT2016020823525N3 دک افتیو در زیتبر یدانشگاه علوم پزشک

 یزوفرنیاسک یقطع صیورود به مطالعه شامل داشتن تشخ یارهایانجام شده است. مع 1473-70ماه در سال 18 یفاصله زمان

توسط پزشك  یجسم ناتی( با معایکامل جهت شرکت در )ورزش منظم هواز یمزمن توسط روانپزشك، داشتن سالمت جسم

ل در پا مثل وجود به سواالت، عدم وجود مشک ییو پاسخگو یداشتن قدرت همکار ،یجسم یماریب یقبل خچهیتار یو بررس

ط ورود به مطالعه بودند، از مطالعه خارج شدند. در ابتدای پژوهش دو گـروه یکه فاقد شرا یمارانیب تیزخم و اسکار و در نها

تاهل و میزان تحصیالت یکسان سازی شدند. سپس پژوهشگر با معرفی خود  تیآزمـون و کنترل از لحاظ متغیرهای: سن، وضع

برای نمونه های  زوفرنیاسک یماریب یفش به بیمار، اقدام به تکمیل پرسشنامه استاندارد عالئم مثبت و منو هدف از انجام پژوه

 . هر دو گروه آزمون و کنترل، به روش راهنمای مصاحبه و بـر اساس گفته های مددجو نمـود

 

 آندرسون یرد عالئم مثبت ومنفبا استفاده از ابزار استاندا ایزوفرنیاسک یماریب یابتدا سطح عالئم مثبت و منف در

(SAPS.SANS) و  3= ادی،  ز4، متوسط=4= فی،  خف1قابل مشاهده=  0سواالت به صورت اصال= یها نهیشد. گز دهیسنج

شده به دو گروه  یو بلوک بند یتصادف رو سپس نمونه ها به طو (Andreasen, 1984)شده است یدرجه بند 0= دیشد

درصد و با استفاده از مطالعه مشابه  60و توان آزمون  0/0کرونباخ  یند. حجم نمونه با آلفاشد یبند میمداخله و کنترل تقس

 .(Kalteh et al, 2007)دیگرد نییهر گروه تع ینفر برا 43و همکاران درشاهرود،  یمهرداد کالته جار

 

 یاز مطالعه برا یریت و حق کناره گاز آن، محرمانه ماندن اطالعا یناش دیاهداف مطالعه و فوا ،یریاز شروع نمونه گ قبل  

. جمع آوری اطالعات در شروع مطالعه و پس از پایان دیآگاهانه توسط آنان امضاء گرد تیداده شده و فرم رضا حیتوض مارانیب

ساعت توسط پژوهشگر انجام 11هفته به مدت حدود  6 یجلسه در ط 43 یرگزارمداخله صورت گرفت. مداخله به صورت ب

برای نمونه های هر دو گـروه آزمون و کنترل تکمیل گردیـد.  یایان جلسات، مجدداً پرسشنامه عالئم مثبت و منفشد. پس از پ

شده و با استفاده از  انهیو وارد را یندداده ها کدب تیو در نها دیبـدین ترتیب اطالعـات مورد نظر جمع آوری، طبقه بندی گرد

 لیو تحل هیاسکوائر( مورد تجز یو کا یزوج یتست، ت یوصیفی و استنباطی ) تو آزمون های آماری ت14نسخهSPSSنرم افزار 

 قرار گرفت.

 

 

  یافته ها
آنان  شتربی و ابتـدایی سطح در کنندگان مشارکت اکثر تحصیالت. بود سال 64/47±13/7سنی مشارکت کنندگان میانگین     

 مستقل،  یدو و ت یآزمون کا دهد. یان را نشان ممشارکت کنندگ یکیمشخصات دموگراف كیجدول شماره  مجرد بودند.

با استفاده از  (.1(جدول )<00/0pدو گروه مورد مطالعه نشان نداد) یکیمشخصات دموگراف نیرا ب یدار یمعن یاختالف آمار

 یمعن یشد و اختالف آمار سهیدو گروه قبل از مداخله با هم مقا ینمرات کل عالئم مثبت و منف نیانگیمستقل، م یآزمون ت

 (4(.جدول )<00/0pرا نشان نداد) یدار
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 اجتماعی بیماران شرکت کننده در دو گروه مورد مطالعه –. مقایسه مشخصات فردی 1جدول 

 

 آزمون های آماری نشان داد که بین نمونه های دو گروه کنترل و مداخله، تفاوت معنی داری وجود ندارد.
 

 

داری وجود هم چنین بین میانگین نمرات عالئم مثبت در دو گروه آزمون و کنترل بعد از مداخله، تفاوت آماری معنی       

داری ین نمرات عالئم مثبت قبل از مداخله با بعد از مداخله در گروه آزمون، تفاوت آماری معنی(.در نهایت میانگp<00/0داشت)

 (.4( و )4(.جدول شماره )p<00/0وجود داشت)

 

 : مقایسه میانگین نمره کل عالئم مثبت قبل از مداخله با بعد از مداخله در گروه های مطالعه2جدول

 

 

 

 

 

 سطوح متغیر متغیرها
 آزمونگروه 

n=34)تعداد )درصد 

 کنترلگروه 

n=34)تعداد )درصد 
p-value 

 آزمون کای دو

 وضعیت تاهل

 21(8/11) 25(5/37) مجرد

42/0p= 8(5/27) 3(1/20) متاهل 

 5(3/14) 2(9/5) مطلقه

سطح تحصیالت 

 بیماران

 10(4/29) 17(2/78) ابتدایی

75/0p= 

 3(1/20) 1(1/13) راهنمایی

 10(4/29) 12(7/75) دبیرستان

 0(0) 1(9/2) دانشگاهی

 3(1/20) 2(9/5) بی سواد

 p-value 
آزمون تی 

 مستقل

 =54/0p 75/78±14/1 29/73±18/3 - سن

 

 متغیرهای مطالعه

 رلگروه کنت گروه آزمون

 p-value بعد از مداخله قبل از مداخله

آزمون 

 تی زوجی

 p-value بعد از مداخله قبل از مداخله

آزمون تی 

 زوجی
انحراف معیار 

 میانگین ±

انحراف معیار 

 میانگین ±

 ±انحراف معیار 

 میانگین

انحراف معیار 

 میانگین ±

 =01/0p= 07/3±08/11 4±78/12 08/0p 11/59±19/4 11/15±37/4 عالئم مثبت
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 : مقایسه میانگین نمره کل عالئم مثبت قبل از مداخله با بعد از مداخله در گروه های مطالعه.7جدول

 

 

 

 

 
 

  گیریبحث و نتیجه
 جیمزمن بود .نتا یزوفرنیمبتال به اسک مرد مارانیبرعالئم مثبت ب یمنظم هواز نیتمر ریتاث یمطالعه بررس نیهدف از ا      

باشد.  یدار م یمعن یاز نظر آمار زوفرن،یاسک مارانیعالئم مثبت ب یبر رو یهواز یورزش ناتیتمر ریمطالعه نشان داد که تاث

 ,Paluska and Schwenk, 2000) باشد یمطلب م نیا دییاز تا یحاک زین نهیزم نیمطالعه انجام شده در ا نیچند جینتا

Falkai et al, 2013, Kalteh et al, 2007, Acil et al, 2008)  یهفته برنامه ورزش 10مطالعه که به مدت یك در 

باعث کاهش قابل  یهواز نینشان داد که تمر جیانجام دادند، نتا كیزوفرنیاسک ییو سرپا یبستر ماریب 40 یبر رو كیروبیا

مطالعه  نیهمچن دارد. یمطالعه ما همخوان جیکه با نتا (Acil et al, 2008)مداخله شده بود وهمثبت گر میدر عال ای مالحظه

مزمن و بهبود  یزوفرنیمبتال به اسک مارانیمغز ب یحجم ماده خاکستر شیباعث افزا یمنظم هواز ناتینشان داد که تمر دیگری

 كیبه عنوان  یورزش یه هانشان داد که برنام یمطالعه مروریك  نیهم چن (Falkai et al, 2013)شود یآنها م میعال

نسبت به توهماتشان  یزوفرنیاسک مارانیب دگاهیمشخص شده و باعث کمك به بهبود د یزوفرنیاسک مارانیب یبرا یدرمان کمک

 .دارد یمطالعه حاضر همخوان جیکه با نتا (Falkai et al, 2013)است دهیگرد

در بهبود سالمت  یسودمند جینتا ،یورزش یدر برنامه ها زوفرنیاسک مارانیشرکت ب کهنشان داد دیگر  مطالعهیك  جینتا

 تیو فعال یحس همکار شیتواند باعث افزا یبه همراه دارد و م یزوفرنیاسک مارانیب یبرا یو سازگار یکسب انرژ ،یجسم

 جینتاکه با  (Fogarty and Happell, 2005)در آنان گردد یو عملکرد شناخت یاجتماع یو توسعه مهارت ها یکیزیف

و  یسالمت روان یرا دارد که بر رو تیقابل نیآنست که ورزش ا انگریب قاتیتحق جینتا نیدارد. همچن یمطالعه ما همخوان

دارند که  دینکته تاک نیبر ا نهیزم نیاکثر مطالعات انجام شده در ا بایتقر (Beebe, 2006)بگذارد ریبطور همزمان تاث یکیزیف

 , Beebe, 2006) افراد به همراه دارد یو روان یبهداشت ،یحوزه سالمت جسم در یسودمند جیمنظم، نتا یبرنامه ورزش

Haas et al, 2014, Herring et al, 2012) 

 

و  یو خلق منف یکاهش اضطراب، افسردگ ،یدهد که ورزش باعث توسعه سالمت روان یشواهد موجود نشان م نیهمچن      

 تیریو مد یدر بازتوان یو نقش با ارزش دهیگرد یزوفرنیافراد مبتال به اسک یتبهبود اعتماد به نفس و عملکرد شناخ نیهمچن

 Gorczynski)باشد یمطالعه ما م جینتا یآن دارد که در راستا یکیزیو ف یبخاطر اثرات مثبت ذهن یروان مارانیدرمان ب

and Faulkner, 2010, Oertel-Knöchel et al, 2014) كیکولوژیسا ،یکیولوژیزیات فاثر یبا بررس زیندیگری  مطالعه 

باعث کاهش  ی تواندم یبرنامه منظم ورزش یریکه بکارگ افتندیدر ،یزوفرنیمبتال به اسک مارانیورزش در ب یو اجتماع

مطالعه  جینتا یکه در راستا (Pelham and Campagna, 1991)شود مارانیاحساس خوب بودن ب شیافزا ،یافسردگ

 یمنظم، عالئم روان یبرنامه ورزش انیدر پا یزوفرنیمبتال به اسک مارانینشان داد که ب جینتا زیندیگر  مطالعه باشد. یحاضر م

 

 متغیرهای مطالعه

 بعد از مداخله قبل از مداخله

 p-value گروه آزمون گروه کنترل

آزمون تی 

 مستقل

 p-value گروه آزمون گروه کنترل

آزمون تی 

 مستقل

معیار انحراف 

 میانگین ±

انحراف معیار 

 میانگین ±

انحراف معیار 

 میانگین ±

انحراف معیار 

 میانگین ±

 =11/0p= 4±78/12 19/4±11/59 01/0p 11/15±37/4 08/11±07/3 عالئم مثبت
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 نییپا یشاخص توده بدن شتر،یز تناسب اندام بیشرکت کنندگان گروه مداخله ن نینسبت به گروه شاهد داشتند. همچن یکمتر

 دارد. یمطالعه حاضر همخوان جیبا نتا که (Beebe, 2006)برنامه داشتند انینسبت به گروه شاهد در پا یتر
 

از  یریشگیروش موثر در پ كینکته اشاره کرده اند که در جوامع مختلف از ورزش به عنوان  نیبه ا زین گریمطالعات د جینتا     

سعه دهد که ورزش باعث تو یشواهد موجود نشان م نیگردد. همچن یو احساس خوب بودن استفاده م یبهبود سالمت ها،یماریب

افراد مبتال به  یبهبود اعتماد به نفس و عملکرد شناخت نیو همچن یمنف قو خل یکاهش اضطراب، افسردگ ،یسالمت روان

آن  یکیزیو ف یبخاطر اثرات مثبت ذهن یروان مارانیدرمان ب تیریو مد یدر بازتوان یو نقش با ارزش دهیگرد یزوفرنیاسک

و رفتار  ییدارو اندرم یباشد. از آنجا که استفاده از روشها یمطالعه ما م جیتان یکه در راستا (Falkai et al, 2013)دارد

 یبازتوان یو ساده در برنامه ها نهیکم هز یدارند، لذا استفاده از راهکارها یکوتاه یبوده و دوره اثربخش نهیپر هز ،یدرمان

 .رسدیبنظر م یالزم و ضرور زوفرن،یاسک مارانیب

 

 

سالمت  و یدر سالمت روان یشود که ورزش نقش مهم یم یریگ جهینت بدست آمده از مطالعه حاضر، جینتالذا با توجه به       

را در کاهش  یمنظم هواز یمثبت ورزش ها راتیتاث ز،یاز مطالعات ن یاریبس نیو همچن دارد مزمن زوفرنیاسک مارانیب یفرد

را به  یخلق تیاعتماد به نفس و بهبود وضع شیو افزا یردگو افس اضطراباز جمله استرس،  یعالئم مربوط به اختالالت روان

 یکم تحرک و بعضا ب یزندگ ،یزوفرنیاز افراد مبتال به اسک یاریدهد که بس یمطالعات نشان م جینشان داده اند. نتا یخوب

 توانیتحرک در آنها، م زانیمدادن  شیمطالعه، همزمان با افزا نیا جیبا استفاده از نتا نیبنابرا (Beebe, 2006)دارند یتحرک

 یکشور، م یبهداشت ستمیس رانیو مد نیمسئول پژوهش، نیا جیبا استفاده از نتا نیکرد. همچن عیعالئم در آنها را تسر یبهبود

 ژهیبو یمبتال به اختالالت روان مارانیب یبرا یمنظم هواز یورزش ناتیتمر زانیم شیجهت افزا ییراهکارها توانند برنامه ها و

با آموزش  توانیم نیمزمن را ارتقاء داد. همچن یبه اختالالت روان انیمبتال یبهبود زانیبه اجرا بگذارند تا بتوان م یفرنزویاسک

 در جامعه، استفاده کرد.   یزوفرنیاسک مارانیب میدر جهت بهبود عال یاستراتژ نیاز ا ماران،یبه خانواده ب
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