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 مقاله پژوهشي
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 دهيچک

. دّاذ  يها لاشاس   شيتاث  سا تحا    يصًاذ   ياختواب   ٍ يفشد يّب خٌجِ يؾ ثَدُ ٍ توبهيثِ آى، سٍ ثِ افضا يهَاد ٍ ٍاثؼتگ ػَءهلشف: اهشٍصُ، هدف و نهيزم شيپ

اخاتالالت   يًا ي فشاٍاياي ي پظٍّؾ، تعيا ي. ّذف اكلثبؿذ يهه ّوشاُ يىَتيٍ ػب ي، اضغشاثيهبًٌذ اختالالت خلم يش اختالالت سٍاًيثب ػب هعوَالًهَاد  ػَءهلشف

 ثَدُ اػ .ِ ياسٍه يپضؿى سٍاىوبسػتبى يدس ث 1390ػبل  يع ؿذُ يثؼتشهَاد،  وٌٌذ بى هلشفػَءدس  يسٍاً

لاشاس  شفتٌاذ ٍ اعال ابت الصم ثاب اػاتفبدُ اص       يهَسدثشسػا ، يپضؿاى  سٍاىدس ثخؾ  يهعتبد ثؼتش 170 يهمغع_يفيتَك هغبلعِي ياًدبم ا يثشا :ها روشمواد و 

 اػتفبدُ ؿذ. يفيآهبس تَك يّب سٍؽاص  ّب بفتِي اسائِ يؿذ. ثشا يآٍس خوع يپضؿى سٍاى هلبحجِه ٍ يدهَ شاف يّب يظ يٍ پشػـٌبهِ

 دسكاذ  9/32هغلماِ ٍ   دسكذ 1/44ػبل ثَد،  21-40( هشثَط ثِ دسكذ 2/73) يي  شٍُ ػٌيـتشيصى ثَدًذ. ث دسكذ 7/14، هشد ٍ ّب ًوًَِ دسكذ 3/85 :ها افتهي

ّوضهبى چٌاذ ًاَم هابدُ سا  اضاسؽ      ػَءهلشف دسكذ 3/52ىبس ثَدًذ. يث دسكذ 5/56( ٍ دسكذ 1/64) شػتبىيٍ دث ييالت ساٌّوبيتحل يداسا شاًاوثثَدًذ.  هتثّل

ل اخاتال  يض داسايا ً دسكاذ  57( ثاَدُ اػا .   دسكاذ  3/15) ي( ٍ ػپغ اختالالت خلمدسكذ 8/61) هيىَتيّوشاُ، اختالالت ػب ياختالل سٍاً ييتش عيؿب. اًذ وشدُ

 ثَدًذ. B   شٍُ يؿخل

ي يبد ٍ ّوچٌا يا   دس دسهبى ا تيؾ هَفميي هؼئلِ خْ  افضايثَدُ ٍ تَخِ ثِ ا يعيؿب ذُيپذهَاد،  ػَءهلشفثب  ياختالالت سٍاً يّوجَد :يريگ جهينتبحث و 

 .ثبؿذ يه يّوشاُ ضشٍس ياختالل سٍاً

 ي، اختالالت سٍاًيهَاد، ّوجَد ػَءهلشف :ها دواژهيکل
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 هياروم يبر، روانپزشک، دانشگبه علوم پزشکياستبد 1

 سنده مسئول(ينوه )ياروم يعلوم پزشک دانشگبه، ي، گروه روانپزشکيمرب 2

 يخْبى وًٌَ  وذُ يه ًگشاًيثِ هَاد،  يٍ ٍاثؼتگ ػَءهلشف

(. 1اػا  ) الـبس ٍ عجمبت هختلف خبهعاِ   ّوِش ي  جبىي شثَدُ ٍ 

ل يا ذ واِ ثاِ دل  يا آ يها ثـاوبس   يسٍاً_يخؼو يوبسيه ثيبد يا ت

ِ دس  اؽ سًٍذُ پيؾ  يهبّ ، يبً، خؼاو ي)سٍاًا  ياثعابد صًاذ    ّوا

فشد، خبًَادُ ٍ  يٍ...(، ػالهت ي، فشٌّگيبػي، ػي، التلبدياختوب 

 (.2اًذاصد ) يهخغش  ثِخبهعِ سا 

ًـابى   2005دس ػبل  يػبصهبى ثْذاؿ  خْبً ػبالًِ ضاسؽ 

 يًَيَى هعتبد ثِ اًَام هَاد افيليه 200ب، حذٍد يدّذ وِ دس دً يه

ي يبالتشوٌاذ واِ ثا    يها ي  ضاسؽ رواش  يّو هتثػفبًٍِخَد داسد ٍ 

دسكذ  3/2شاى ثَدُ ٍ لضالؼتبى ثب يدسكذ، دس ا 8/2بد، ثب يَم ا تيؿ

 (.3داسًذ ) يخب يثعذ ّبي ستجِدسكذ، دس  1/2ِ ثب يٍ سٍػ

 ين ٍ آهبسّاابيشهؼااتميغ كااَست ثااِ ؿااذُ اًداابم يثشآٍسدّااب

شاى سا يثِ هَاد دس ا يٍ ٍاثؼتگ ػَءهلشفَم يضاى ؿي، هيشسػويغ

 (.4) اًاذ  دادًُفش، هتفابٍت ًـابى    يَىيلچْبس هّضاس تب  كذ ّف اص 

ًفش َى يليه 2اص ٍخَد  يض حبوي ضاسؽ ػتبد هجبسصُ ثب هَاد هخذس ً

ثبؿاذ   يههَاد دس وـَس  وٌٌذُ هلشف  وـَس( يدسكذ خوع 5/2)

واِ ثاش    يآٍس ػشػابم ٌاِ  يّضهَاد، خاذا اص   ػَءهلشفذُ يپذ (.2)

ب يا ه يا وِ هلشف  يتيخوع يوٌذ ٍ دسكذ ثبال يهل يخبهعِ تحو

 ي، ثاشا اًاذ  واشدُ سا دس عَل  وش خَد  ضاسؽ  يشلبًًَيغ هبدُچٌذ 

 يفشاٍاً ين ضوٌي، هفبّيٌيثبل پضؿىي سٍاىپظٍّؾ دس هَسد هغض ٍ 

 يتَاًٌذ ّان ثاش حابالت سٍاًا     يههَاد  يداسد. ثِ  جبست ػبدُ، ثشخ

هـاَْد   يّاب   يا فعبلثگزاسًذ ٍ ّان ثاش    تث يشهبًٌذ خلك( ) يدسًٍ

 سفتبس(. يعٌي) يشًٍيث
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 منيرحقيقي،روياياوريانماه

 

 مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه  7531، شهريور 17هم، شماره ششم، پي در پي سيزددوره  551

آٍسًاذ واِ اص    ٍخاَد ثِ  ي لج-يسٍاً يّب ًـبًِ تَاًٌذ يههَاد 

هبًٌااذ هعلااَم )ع ثااذٍى  لاا  يؿااب ياخااتالالت سٍاًاا يّااب ًـاابًِ

 تَاى يهاػ . پغ  هيتفى شلبثليغ( يٍ اختالالت خلم يضٍفشًياػى

ِ ٍ اختالالت هشثَط ثِ هلشف ياٍل يدِ  شف  وِ اختالالت سٍاًيًت

ب چٌاذ  يا ثشٍص ّوضهابى دٍ   ثِ (.5داسًذ )جبط ثب ّن است احتوبالًهَاد، 

 يدس ثشخ .ؿَد يه فتِ  1ّوضهبى يه فشد، اثتاليدس  ياختالل سٍاً

 50ي يي هعتابد يّوضهابى دس ثا   يضاى اخاتالالت سٍاًا  يا هغبلعبت ه

 (.6 ضاسؽ ؿذُ اػ  ) دسكذ

ه هؼئلِ، افتشاق اختالل ي بد،يّوشاُ ثب ا ت يدس اختالالت سٍاً 

. ّشچٌذ دس ّش دٍ ثبؿذ يه "ِ ثِ هلشف هَاديبًَ "اص  "ِياٍل"يسٍاً

 يدس اخاتالل سٍاًا   يىؼبى اػ ، ٍلا ي يليتـخ يبسّبياختالل هع

ه هابُ  يا  يب عا يا ب تشن هابدُ  ي  يي هحشٍهيح  الئن اٍالًِ، ي بًَ

 يسٍاًا   الئان ثب  يهلشف هَاد استجبط ػجج بًي بً، دبدؿذُيا ثعذاصآى

ثاش ؿاشٍم    يسٍاًا   الئان ِ، يا اٍل يدس اختالل سٍاًا  وِ يدسحبلداسد. 

ِ پغ اص   الئنهَاد همذم اػ  ٍ  ػَءهلشف ب يا تاشن حابد    خبتوا

 (.5) بثذي يهاداهِ  يشيذ، ثِ هذت چـوگي  ؿذيهحشٍه

بد يا ثب ا ت ياختالل سٍاً يدس هَسد ّوشاّ يهتعذد يّبِ يفشض

 هغشح ؿذُ اػ :

 ِيفشضا ) اػا   يه اخاتالل سٍاًا  يا ٍخاَد   دِيًت( هلشف هَاد 1

 (.يخَددسهبً

اص ا ش هَاد ثاش   يت ًبؿيتخش دِيًت، ياختالالت سٍاً يَم ثباليؿ( 2

 اػ . وٌٌذ بى هلشفهغض 

 يب اختواب  يا  يىا يهحلَل  َاهل هـاتشن طًت  ّب ييا ي( ّش د3ٍ

 (7ّؼتٌذ )

 يَم اخاتالالت سٍاًا  ياص ؿا  يدس هغبلعبت هختلف، آهبس هتفبٍت

ِ هَاد  ضاسؽ ؿذُ اػا . دس   ػَءهلشفّوشاُ ثب  واِ دس   يا هغبلعا

ِ  يپضؿى سٍاىوبساى يث يثش سٍ 87ل ػب ثاِ دسهبًگابُ    وٌٌاذُ  هشاخعا

 ػاابثمِ، دس افااشاد ثااب ؿااذُ اًداابم يدس ػاابس يپضؿااى سٍاى ييػااشپب

ؿذُ ذُ يد يپضؿى سٍاىاختالل ّوضهبى  دسكذ 72هَاد،  ػَءهلشف

 يَم اخاتالالت سٍاًا  يؿ يوِ ثِ ثشسػ يگشيد هغبلعِ(. دس 8) اػ 

َم يضاى ؿا يا ُ پشداختاِ، ه دس وشهبًـاب  ؿاذُ  يثؼاتش هعتبد  75دس 

ِ  دس (.9اػا  )  اضاسؽ ؿاذُ    دسكذ 73 يسٍاً يّب يوبسيث  هغبلعا

دس  يپضؿااى سٍاىاخااتالالت  يشؿٌبػااي  ّوااِثااب  ٌااَاى  يگااشيد

بد يا ثاِ هشاواض دسهابى ا ت    وٌٌاذُ  هشاخعِوٌٌذ بى هَاد  ػَءهلشف

اص  دسكااااذ 1/37ح ًـاااابى دادُ ي، ًتااااب85شاص دس ػاااابل يؿاااا

ه يا ( ٍ دس 10ثَدًاذ )  يت سٍاًا دچبس اختالال وٌٌذ بى هلشفػَء

وابساى  ياص ث يوا يدس ّواذاى، ًـابى دادُ ؿاذ ً    ًگش  زؿتِ هغبلعِ

 ػَءهلاشف ّوضهابى   كاَست  ثِ يپضؿى سٍاى يّب ثخؾدس  يثؼتش

                                                 
1 Comorbidity 

ِ ض يا هَاد ً ِ (. دس 11) اًاذ  داؿات  دسكاذ  3/92ض، يا ً يگاش يد هغبلعا

اخاتالالت    الئان  يه هتبدٍى، داسايٌيثِ ول وٌٌذُ هشاخعِهعتبداى 

ِ  اًدابم هغبلعاِ   دس (.12اًذ ) ثَدُ يسٍاً وبسػاتبى  يه ثيا دس   شفتا

 دسكاذ  51ض ًـبى دادُ ؿاذ دس  يً يخٌَث يمبيدس آفش يپضؿى سٍاى

 .(13) ب ػَءهلشف هَاد ٍخَد داسدي ي، ٍاثؼتگؿذُ يثؼتشوبساى يث

هااَاد ثب ااو ثااشٍص  ػَءهلااشفثااب  ياخااتالالت سٍاًاا يّوشاّاا

بد، يُ ؿذى دسهبى ا تذيچي)پ ؿَد يههـىالت هتعذد دس فشد هعتبد 

ؾ يدس دسهابى، افاضا   ي، وابّؾ ّوىابس  يدسهبً ساثغِهختل ؿذى 

 يّوجاَد  اصآًدبوِ(. دسهدوَم، 4) ي دسهبى(يپشخغش ح يسفتبسّب

ثاَدُ ٍ ًـابى    يعيؿاب  ذُيا پذهاَاد،   ػَءهلشفثب  ياختالالت سٍاً

ٍ  يٍ دسهبى اخاتالالت سٍاًا   يآ ْ ؾيپّن ثش  يهٌف شيتث  ؿذُ دادُ

  دس تشن ٍ يوبّؾ هَفم كَست ثِ) بديتشن ا ت يْآ  ؾيپّن ثش 

شاى يدس ا يٌىِ هغبلعبت هحذٍديهىشس( داسد ٍ ثب تَخِ ثِ ا ي َدّب

 "ييػااشپب"واابساى يث يثااش سٍ اوثااشاًٍ  ؿااذُ اًداابمي هااَسد ياادس ا

ثاَدُ   "بديهشاوض تشن ا ت"ثِ  وٌٌذُ هشاخعِب هعتبداى ي يپضؿى سٍاى

وبساى يدس ث يي ّوجَدياضاى يي هييتع ثبّذفاػ ، پظٍّؾ حبضش 

 اػ . ؿذُ اًدبم يپضؿى سٍاىوبسػتبى يدس ث "يثؼتش"

 

اػ ، وِ دس هشواض   يهمغع_يفيتَك هغبلعِه يي پظٍّؾ يا

ِ اػا .   ؿذُ اًدبمِ ياسٍه يوبسػتبى ساصيث يدسهبً_يآهَصؿ  خبهعا

صًابى   يپضؿى سٍاى يّب ثخؾدس  ؿذُ يثؼتش وبساىيث ِيولسا  يآهبس

واِ   داد يها ل ي، تـاى 91ي يتب فاشٍسد  1390ي يٍ هشداى، اص فشٍسد

ِ ي خبهعاِ، ثاب سٍؽ   يا ي ايوبس ثَد. اص ثيث 1277 ؿبهل  يشيا   ًوًَا

وِ دس حبل حبضش هلشف هاَاد سا   يوبساًيّذفوٌذ ٍ دس دػتشع، ث

 هدوَ بًوِ پظٍّؾ اًتخبة ؿذًذ  ًوًَِ  ٌَاى ثِ، وشدًذ يه ضاسؽ 

ب يا  ػَءهلاشف ق يٍسٍد ؿابهل تـاخ   يبسّاب يهع ًفش ثَدًذ. 170

هـابسو  دس   ي  آ بّبًِ ثاشا يب چٌذ هبدُ ٍ سضبيه يثِ  يٍاثؼتگ

 پظٍّؾ ثَد.

ِ ( پضؿاه  سٍاىهحمك )، تَػظ ّب ًوًَِ ِيولثب   يٌيثابل  هلابحج

ؿبهل اعال ابت   ًبهِ پشػؾ ذ.يل  شديتىو ًبهِ پشػؾاًدبم ؿذ ٍ 

ي يٍ ؿاغل( ٍ ّوچٌا   تثّال   يالت، ٍضعيتحل)ػي،  هيدهَ شاف

 يپضؿاى  سٍاىق ي، تـخيفعل يهلشف هبدُ، ًَم يلجل يثؼتش ػبثمِ

  يٍ ٍخَد اختالل ؿخل DSM-IV-TR يبسّبيهع ثش اػبع يفعل

ه ي يدس ع يهَاد ٍ تعذاد دفعبت ثؼتش ػَءهلشف يليفبه ػبثمٍِ 

، اعال اابت ّااب دادُ يآٍس خوااعػاابل اًداابم پااظٍّؾ ثااَد. پااغ اص 

لشاس  يهَسدثشسػ، يفيآهبس تَك يّب سٍؽثب اػتفبدُ اص  آهذُ دػ  ثِ

  شف .
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 ه پرستاري و مامايي اروميهمجله دانشکد  7531، شهريور 17هم، شماره ششم، پي در پي سيزددوره  555

 ػَءهلاشف وابس هجاتال ثاِ    يث 170 هدوَ بًحبضش،  هغبلعِدس  

اص اثتاذا تاب    يپضؿاى  سٍاىوبسػاتبى  يل هختلف دس ثيهَاد وِ ثِ دال

ح يًتاب  لشاس  شفتٌذ. هَسدپظٍّؾؿذًذ،  يثؼتش 1390ػبل  ياًتْب

 آٍسدُ ؿذُ اػ . 1 ؿوبسُه دس خذٍل يافدهَ ش يثشسػ

 
 ، ؿغلتثّل  يالت، ٍضعيخٌغ، ػي، تحل ثشحؼت ّب ًوًَِ يع فشاٍاًيتَص: (1) جدول

 يدسكذ فشاٍاً تعذاد ي  ؿٌبختيخوع يظ يٍ

 خٌغ
 3/85 145 هشد

 7/14 25 صى

 ػي

≤20  5 9/2 

31-21 64 6/37 

40-32 61 9/35 

50-41  30 7/17 

≤50 10 9/5 

 التيتحل

 2/8 14 ػَاد يث

 2/21 36 يياثتذا

 6/30 52 ييساٌّوب

شػتبىيدث  57 5/33 

پلنيد يثبال  11 5/6 

 تثّل  يٍضع

 9/32 75 هتثّل

 8/21 56 هدشد

 1/44 37 هغلمِ

 2/1 2 َُيث

 ؿغل

 5/56 96 ىبسيث

 8/28 49 ؿبغل

 7/14 25 داس خبًِ

 

ي يـبى دادُ ؿذُ اػ ، اص ثً 1وِ دس خذٍل ؿوبسُ   ًَِ ّوبى

ًفش  25( هشد ٍ دسكذ 3/85ًفش ) 145، يهَسدثشسػوبس يث 170

 21-40هشثَط ثِ  يي  شٍُ ػٌيـتشي( صى ثَدًذ. ثدسكذ 7/14)

 30) ػبل 41-50، ثعذاصآى( ٍ دسكذ 2/73; ًفش 125) ػبل

 20 شيص يض، دس  شٍُ ػٌيي تعذاد ًي( ثَد. ووتشدسكذ 7/17;ًفش

( لشاس 9/5ًفش; 10)ػبل  51 ي( ٍ ثبالسكذد 9/2;ًفش 5ػبل )

 داؿ .

شػتبى يٍ دث ييالت ساٌّوبيوبساى تحليالت، اوثش ثيتحل اصًظش

 ي( داسادسكذ 5/6ًفش ) 11(. دسكذ 1/64ًفش;  109داؿتٌذ )

 75 ثَدًذ. ػَاد يث( دسكذ 2/8ًفش ) 14پلن ٍ يد يالت ثباليتحل

 37هدشد ٍ  (دسكذ 8/21) وبسيث 56، هتثّل( دسكذ 9/32) وبسيث

 َُ ثَدًذ.ي( ثدسكذ 2/1) وبسيث 2ض هغلمِ ثَدًذ.ي( ًدسكذ 1/44ًفش )

 49ىبس ٍ ي( ثدسكذ 5/56) وبسيث 96  اؿتغبل، يٍضع اصًظش

 داس خبًِض يً هَسدپظٍّؾصًبى  ِيول( ؿبغل ثَدًذ. 8/28) ضيوبس ًيث

ه وِ ي الٍُ ثش هـخلبت دهَ شاف (.دسكذ 7/14;ًفش 25ثَدًذ )

هلشف هَاد دس  ػبثمِ، ٍخَد يلجل يثؼتش ػبثمِؿشح دادُ ؿذ، 

( ٍ 1390ػبل  ي)اًتْب بى پظٍّؾيهدذد تب پب يخبًَادُ، ثؼتش

ح آى يؿذ، وِ ًتب يض ثشسػي  ًيي اثتال ثِ اختالالت ؿخليّوچٌ

 اػ . ًـبى دادُ ؿذُ 2 ؿوبسُدس خذٍل 
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بى پظٍّؾ ٍ اختالل يهدذد تب پب يف هَاد دس خبًَادُ، ثؼتشهلش ػبثمِ، يلجل يثؼتش ػبثمِثشحؼت  ّب ًوًَِ يع فشاٍاًي: تَص(2جدول )

  يؿخل

 يدسكذ فشاٍاً تعذاد شيهتغ

 يلجل يثؼتش ػبثمِ
 9/45 78 داسد

 5/36 62 ًذاسد

 دس خبًَادُ هلشف هَاد ػبثمِ
 1/54 92 داسد

 3/15 26 ًذاسد

 پظٍّؾ بىيپبهدذد تب  يثؼتش
 5/63 108 داسد

 57 97 ًذاسد

  يلؿخ اختالالت
 7/84 144 داسد

 43 73 ًذاسد

 

ًفش  92وِ  ؿَد يهخذٍل، هـخق  يّب دادُثب تَخِ ثِ 

 يپضؿى سٍاىوبسػتبى يثبس اٍل دس ث يوبساى ثشاي( اص ثدسكذ 1/54)

( دسكذ 9/45ًفش ) 78ٍ  اًذ ؿذُ يثؼتشش هشاوض( يب ػبيي هشوض يا)

 .ؿًَذ يه يي ثبس اػ  وِ ثؼتشيب چٌذهيثبس دٍم  يثشا

هلشف هَاد دس  ػبثمِ( دسكذ 5/36ّب ) ًوًًَِفش اص ول  62دس 

( دسكذ 5/63هَسد ) 108خبًَادُ ٍخَد داؿ  ٍ دس  ياص ا ضب يىي

 ٍخَد ًذاؿ . يا ػبثمِي يچٌ

دٍم ثبس  يبى پظٍّؾ ثشايوبساى تب پبي( اص ثدسكذ 3/15ًفش ) 26

ه ي( دس عَل دسكذ 7/84ًفش ) 144ؿذًذ ٍ  يػَم( ثؼتش ٍ  بّبً)

 ؿذًذ. يثؼتش ثبس هيٍّؾ فمظ ػبل پظ

ًفش  97( دس Bدس توبم هَاسد اص  شٍُ )  ياختالل ؿخل  الئن

( فبلذ دسكذ 43ًفش ) 73ٍخَد داؿ  ٍ  ّب ًوًَِ( اص دسكذ 57)

   ثَدًذ.ياختالل ؿخل  الئن

تَػظ  يفعل ػَءهلشفهَسد  هبدُ، ًَم 3 ؿوبسُدس خذٍل 

س دس ثخؾ وبيث يوِ هٌدش ثِ ثؼتش يي  لتيّوچٌ وبساى ٍيث

 ؿذُ، ًـبى دادُ ؿذُ اػ . يپضؿى سٍاى

 

 يٍ  ل  هٌدش ثِ ثؼتش ػَءهلشفهَسد  هبدًَُم  ثش اػبع ّب ًوًَِ يع فشاٍاًي: تَص(3جدول )

 يدسكذ فشاٍاً تعذاد  شيهتغ

 ػَءهلشفهَسد  هبدًَُم 

 6/20 35 فمظ هخذس

 9/25 44 فمظ هحشن

 3/52 89 ي ًَم هبدُيچٌذ

 2/1 2 الىل

 يثؼتش ياكل  ل 

 8/61 105 هيىَتياختالالت ػب

 3/15 26 ياختالالت خلم

 B 6 5/3   شٍُ ياختالل ؿخل  الئن

 4/19 33 خْ  تشن

 هبدُؼتبل ٍ تشاهبدٍل ٍ يي، وشيبن، ّشٍئيهخذس ؿبهل تش هبدُ

 .ثبؿذ يهـِ يهحشن ؿبهل ؿ

( دسكذ 3/52ًفش; 89) وبساىيثثب تَخِ ثِ خذٍل فَق، اغلت 

، اصآى پغ. اًذ وشدُچٌذ ًَم هبدُ سا  ضاسؽ  يفعل فػَءهلش

 6/20;ًفش 35هخذس )( ٍ ػپغ دسكذ 9/25;ًفش 44) هحشن

ثِ الىل  ي( ٍاثؼتگدسكذ 2/1) وبسيث 2( لشاس داسد ٍ تٌْب دسكذ

 ضاسؽ  ييتٌْب ثِؾ يهلشف حـ ّب ًوًَِاص  هي چيّدس  داؿتٌذ.

 ًـذ.

وبسػتبى يثؿذى دس  يوِ هٌدش ثِ ثؼتش ي ل  اكل دس هَسد

ه، يىَتيؿذُ اػ ، هٌظَس اص اختالالت ػب يپضؿى سٍاى

َ، يضٍافىتي، اختالل اػىفشم يضٍفشًياػى، اختالل يضٍفشًياػى

، دسهدوَموِ  ثبؿذ يه يبًيه  زسا ٍ اختالل ّزيىَتياختالل ػب

  ل  ييا ثِوبساى ٍاثؼتِ ثِ هَاد، ي( اص ثدسكذ 8/61) ًفش 105

 .اًذ ؿذُ  يثؼتش

ٍ اختالل  ي)ؿبهل اًَام اختالالت افؼشد  يماختالالت خل

ٍخَد  ّب ًوًَِ( اص دسكذ 3/15) ًفش 26ض دس ي( ًيدٍلغج يخلم
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 داؿ .

هشثَط   الئن، يثؼتش ي،  ل  اكلّب ًوًَِ( اص دسكذ 5/3) ًفش 6 دس

 يذ، الذام ثِ خَدصًيؿذ ي)پشخبؿگش B   شٍُ يثِ اختالل ؿخل

ض فبلذ يً ّب ًوًَِ( اص ذدسك 6/19ًفش ) 33ٍ...( ثَد.  يب خَدوـي

 ػَءهلشفهَسد  هبدُخْ  تشن  كشفبًثَدُ ٍ  يثبسص ياختالل سٍاً

 ؿذًذ. يثؼتش

 

ّواشاُ   ياختالالت سٍاً يي فشاٍاًييّذف اص پظٍّؾ حبضش تع  

دس  90ػابل   يعا  ؿاذُ  يثؼاتش هاَاد دس هعتابداى    ػَءهلاشف ثب 

ح يِ ثاَد. ًتاب  يا اسٍه يىپضؿ سٍاىوبسػتبى يث يپضؿى سٍاى يّب ثخؾ

 3/85، ّاب  ثخاؾ دس  ؿاذُ  يثؼاتش هعتبد  170ًـبى داد اص هدوَم 

 ػَءهلاشف ب ي يٍاثؼتگ اكَالًصى ثَدًذ.  دسكذ 7/14هشد ٍ  دسكذ

( ٍ 6اص صًبى اػ ) تش عيؿبتَتَى( دس هشداى  خض ثِاًَام هَاد)  يتوبه

هاَاد دس   ػَءهلاشف ـاتش ثاَدى اثاتال ثاِ     يض ثيگش ًيدس هغبلعبت د

 (.8،11،14،15ًـبى دادُ ؿذُ) هؤًوهزوش، ًؼج  ثِ  خٌغ

افاشاد دس   دسكاذ  5/73هاَاد،   ػَءهلشفي افشاد هجتال ثِ يدس ث

گش يهغبلعبت د يّب بفتِيػبل لشاس داؿتٌذ وِ ثب  21-40 ي شٍُ ػٌ

ثاش   يذيا تثوي هؼائلِ،  يا ( ٍ ا11،14،15اػ  )شاى، ّوبٌّگ يدس ا

ى اثتال دس لـش خاَاى ٍ  ـتش ثَديبد ثب تَخِ ثِ ثيا ت هؼئلِ  ياّو

 .ثبؿذ يهفعبل خبهعِ 

 يداسا ّااب ًوًَااِالت ًـاابى داد اوثااش يتحلاا فشاٍاًاايع يااتَص

(. دسكاذ  1/64 هدوَ ابً ّؼاتٌذ ) شػتبى يٍ دث ييالت ساٌّوبيتحل

 يداًـگبّالت يي افشاد ثب تحلي( ٍ ّوچٌدسكذ 2/8) ػَاد يثافشاد 

ي يا واِ ا  ًذؿَ يهسا ؿبهل  ّب ًوًَِاص  ي(، دسكذ ووتشدسكذ 5/6)

 16ٍ  15ٍ  11داسد ) يخَاً ّنگش يهغبلعبت د يّب بفتِيض ثب يً بفتِي

 يٌا يث ؾيپه  بهل يالت ٍ دسآهذ يي تحلييػغح پب اكَالً(. 17ٍ 

 (.6ؿَد ) يهثِ هَاد دس عَل  وش هحؼَة  يٍاثؼتگ وٌٌذُ

هغلماِ  هتعلك ثِ افاشاد   يي فشاٍاًيـتشي، ثتثّل  يٍضع اصًظش

( ٍ دسكاذ  9/32) ييهتاثّل هشثَط ثِ  عذاصآىث( ثَد ٍ دسكذ 1/44)

ض يً يذسيح هغبلعِ( ثَدُ اػ . دس دسكذ 8/21هدشد )ػپغ، افشاد 

 ي(. ٍلا دسكذ 2/72اػ  )ؾ اص افشاد هدشد ثَدُ يث ييهتثّلدسكذ 

دس  يگشيد هغبلعِ(. دس 14اػ  )ًـذُ  ّب هغلمِثِ دسكذ  يا اؿبسُ

ِ  دسكذ 88 هتثّل، افشاد 91ػبل  اًاذ   دادُ يها ل يسا تـاى  ّاب  ًوًَا

 دسكذ 9/2ٍ  هتثّل ّب ًوًَِ دسكذ 6/44ض يه هغبلعِ ًي(. دس 15)

 ل  تفبٍت آهبس پظٍّؾ حبضاش،   سػذ يهوِ ثِ ًظش اًذ  ثَدُهغلمِ 

ي هغبلعابت، تفابٍت دس   يا دس هاَسد افاشاد هغلماِ، ثاب ا     خلاَف  ثِ

ِ ؛ چٌبًچاِ دس دٍ  ثبؿاذ  يها  يهَسدثشسػا  يّاب  ًوًَِ فاَق،   هغبلعا

ه يٌيب ولي يؼتيثِ هشوض ثْض وٌٌذُ هشاخعِعتبداى ؿبهل ه ّب ًوًَِ

ؿابهل   ّب ًوًَِ، يدس پظٍّؾ فعل وِ يدسحبلبد ثَدُ اػ  يتشن ا ت

 يسٍاًا  يوابس يٍخاَد ث  اصخولِل هختلف، ياػ  وِ ثِ دال يهعتبداً

ي احتوابل  يٍ ا اًذ ؿذُ يثؼتش يپضؿى سٍاىِ، دس ثخؾ يب  بًَيِ ياٍل

، ثب و افشادي يبد دس ايوٌبس ا ت دس يوِ ٍخَد اختالالت سٍاً سٍد يه

 ؾ دسكذ عالق ؿذُ اػ .يافضا

ىبس ٍ ووتش اص يوبساى ثياص ث يويؾ اص ًي، ثي  ؿغليٍضع اصًظش

ي هَسد دس هغبلعابت  يدس ا يؿبغل ثَدًذ. آهبس هـبثْ ّب آى ػَم هي

آهابس   يگاش يدس هغبلعابت د  ي(. ٍلا 3،9،16داسد )ض ٍخاَد  يا گش ًيد

( 12،15،18،19) ثَدُ اػ  ّب ًوًَِ ول دسكذ 50، ووتش اص يىبسيث

ِ ي تفابٍت، ثاب اخاتالف دس    يا ض  ل  ايي هَسد ًيوِ دس ا  يّاب  ًوًَا

ي هغبلعاِ واِ   يا ا يّاب  ًوًَِدس  يٍ ٍخَد اختالل سٍاً يهَسدثشسػ

ِ يا ، لبثال تَخ ؿاَد  يها دس فاشد   يهٌدش ثِ اف   ولىشد ؿغل عجعبً

هعتبداى  دس يىبسيهغبلعبت، آهبس ث ّوِدس  دسهدوَم. الجتِ ثبؿذ يه

واِ لـاش    ّاب  ًوًَِثب تَخِ ثِ ػي خَاى  ي   وَهيًؼج  ثِ خوع

ٍ تٌؾ ٍ فماش   يىبسيب ثيآ وِ ييا، ثبالتش اػ . ثبؿٌذ يهفعبل خبهعِ 

بد يا هبًٌاذ ا ت  صًٌاذُ  تيآػا  ياص آى فشد سا ثِ ػو  سفتبسّب يًبؿ

ي  شٍُ اص خبهعِ يل ايتحل ٍ تشن يىبسيبد ثب و ثيب ا تي وـبًذ يه

ه فشد سا هؼاتعذ  يب طًتيظ يهبًٌذ هح يٌىِ  بهل ػَهياب ي ؿَد يه

ل يب تحلا يوبس  يضُ ثشايبد ٍ  ذم اًگيهثل ا ت ياختوب  يّب تيآػ

هتمبثال   عَس ثِّش ػِ  بهل  ثؼب چِؼ  ٍ يسٍؿي ً وبهالً، ذيًوب يه

 (.12) ش زاسًذيتث 

فاشد هعتابد دس    خابًَادُ  ياص ا ضاب  يىيهلشف هَاد دس  ػبثمِ

 53ضاى يا ي هيا ه هغبلعِ، ايٍخَد داؿ . دس  ّب ًوًَِ دسكذ 5/36

( 1اػ  ) ضاسؽ ؿذُ  دسكذ 29، يگشيد هغبلعِ( ٍ دس 19) دسكذ

بت يا ًظش ثاش اػابع  . ثبؿاذ  يها ه ثِ آهبس پاظٍّؾ حبضاش   يوِ ًضد

خبهعاِ ٍ   شيتاث  بد، يا ا ت يؿٌبػا  ػاجت  حاَصُ دس  ياختوب _يسٍاً

 (.6) ؼ يً اًىبس لبثلبد يثخلَف خبًَادُ ثش اثتال ثِ ا ت

ِ اص  يوا يؾ اص ًي، ثآهذُ  ول ثِ يبثياسص ثش اػبع  57ّاب )  ًوًَا

ِ ٍ  يهاشص ) B   شٍُ ي( ٍاخذ اختالالت ؿخلدسكذ ( ضيػات  خبهعا

ِ  ييدس ثا  يتياخاتالالت ؿخلا   يّاب  ش  شٍُيػباص ثَدًذ )  ّاب  ًوًَا

 دسكاذ  60تاب   30ي يبف  ًـذ(. دس هغبلعابت هختلاف، ثا   ي يهَسد

 يّاب  هاالن د، ٍاخاذ  ثاِ هاَا   يب ٍاثؼاتگ يا  ػَءهلشفبى ثِ يهجتال

ِ (. دس 6اًاذ )  ثاَدُ  ي  ضذاختوب يق اختالل ؿخليتـخ  هغبلعا

 ي  دس افاشاد داسا ياختالل ؿخلا  ييتش عيؿبض يٍ ّوىبساى ً يهَلَ

( ٍ اخااتالل دسكااذ 54) يضااذاختوب هااَاد، اخااتالل  ػَءهلااشف

ِ (. دس 16اػ  ) ضاسؽ ؿذُ  ي  هشصيؿخل ض يا ً يگاش يد هغبلعا

  يى، هجتال ثاِ اخاتالل ؿخلا   اص هعتبدا دسكذ 2/75هـخق ؿذ 

 (.3ّؼتٌذ ) يضذاختوب 

افاشاد ثابل     دسكاذ  2.7دس  ي  هشصياختالل ؿخل يعَسول ثِ

، ي  هشصيي ثب اختالل ؿخليثبلغ دسكذ 78ٍ حذٍد  ؿَد يهذُ يد

اص  يا دٍسُض دس يا بد سا ًيا ب ا تيه اختالل ٍاثؼتِ ثِ هَاد يّوضهبى 
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تاش ثاَدُ ٍ  جابت     يي افاشاد تىبًـا  ي. اوٌٌذ يهخَد تدشثِ  يصًذ 

ثِ هَاد ًذاسًذ ًـبى  يوِ ٍاثؼتگ ّب آىًؼج  ثِ  يووتش يتيؿخل

 يّاب  دٍسُـتش ٍ يٍ ؿىؼ  دس دسهبى ث يخَدوـ يدادُ ٍ سفتبسّب

اختالل  يَم ثبالي(. ثب تَخِ ثِ ؿ20داسًذ ) يتش وَتبُض اص هَاد يپشّ

دسهابى،   يآ ْا  ؾيپا آى ثاش   يهٌفا  شيتاث    دس هعتابداى ٍ  يؿخل

ٍ  يپضؿاى  سٍاىخاذهبت   اسائِي اختالالت دس هعتبداى ٍ يق ايتـخ

 يّاب  خٌجِبد ٍ يدس دسهبى ا ت يهثجت شيتث  تَاًذ يههٌبػت،  يدسهبً

 افشاد داؿتِ ثبؿذ.  ًَِ ييا ياختوب _ي  سٍاًيهختلف ؿخل

اص هعتابداى اص چٌاذ    يويؾ اص ًيهغبلعِ، ث يّب بفتِي ثش اػبع

ؾ( اػتفبدُ يـِ ٍ حـيٍ ؿ ييّشٍئ هثالًّوضهبى ) عَس ثًَِم هبدُ 

ـاِ( اػاتفبدُ   يؿّاب )  هحاشن وِ فمظ اص  ي. دسكذ افشادوشدًذ يه

ِ هخذسّب ثاَد. دس   وٌٌذ بى هلشفـتش اص يث يوو وشدًذ يه  هغبلعا

پظٍّؾ اص چٌاذ هابدُ    يّب ًوًَِض توبم يً 91دس ػبل  يذخَاديػ

، 91دس ػابل   يگشيد هغبلعِ( ٍ دس 15وشدًذ ) يهّوضهبى اػتفبدُ 

ًَم هبدُ اػتفبدُ واشدُ   اص ػِؾ ي(، اص ثدسكذ 52هعتبداى )ـتش يث

ي دسكاذ هشثاَط ثاِ    يـتشيه هغبلعِ، ثيدس  وِ يدسحبل(. 3ثَدًذ )

ي ثَد، واِ الجتاِ   يؾ ٍ ّشٍئيت الىل ٍ حـيبن ٍ ػپغ ثِ تشتيتش

ِ  ييوابساى ػاشپب  يي هغبلعِ ؿبهل ثيا يّب ًوًَِ ثاِ   وٌٌاذُ  هشاخعا

َ  87ػبل  يع يپضؿى سٍاىدسهبًگبُ  ض يا ه هغبلعاِ ً يا (. دس 8د )ثا

 ػَءهلاشف  يوابساى داسا يثَدُ واِ ث  يا هبدُ ييتش پشهلشفبن يتش

اعال ابت   ِيا ول، ًگش  زؿتِ هغبلعِي ي. دس اوشدًذ يههَاد، هلشف 

 يّاب  ثخاؾ دس  يوبساى ثؼتشيث پشًٍذُ، اص يهلشف هبدًَُم  اصخولِ

 عشف هياص( ٍ 11) ؿذُ اػتخشاج 79-80 يّب ػبل يع يپضؿى سٍاى

داِ  يي ًتيا اعال ابت، دلا  ٍ ا تجابس ا    يآٍس خوع ًحَُتَخِ ثِ ثب 

 يگاش يي هغبلعِ ٍ هغبلعابت د يا گش،يؼ  ٍ اص عشف ديچٌذاى ثبال ً

ثخلاَف  هعتابد ) ي افاشاد  يهلشف هاَاد هخاذس دس ثا    ّب آىوِ دس 

(، 18ٍ  1اػا  ) ـاتش  يش هاَاد ث ي( اص هلشف ػاب ييػشپب يّب ًوًَِ

ش، يا اخ يّاب  ػابل دس  وِ يدسحبلي ػبل لجل اػ . يهشثَط ثِ چٌذ

ش يب ّوشاُ ػبي ييتٌْب ثِـِ( يهبًٌذ ؿ ّب ييآهفتبهّب ) هحشنهلشف 

 داؿتِ اػ . يا ٌذُيفضاش يهَاد، ػ

هاَاد   ػَءهلاشف افشاد هجتال ثِ  يثؼتش ي ل  اكل يدس ثشسػ

 8/61افاشاد ) ي يا ، هـاخق ؿاذ اوثاش ا   يپضؿى سٍاى يّب ثخؾدس 

ه يىَتياختالل ػاب  قيثب تـخ) هيىَتيػب  الئنل ي( ثِ دلدسكذ

ٍخاَد   اصآى پاغ . اًذ ؿذُ يثؼتش( يضٍفشًيهبًٌذ اػى) ِياٍلب يِ ي بًَ

ل ي( دليب اختالل دٍلغجي ياػبػ يافؼشد ) يخلماختالالت   الئن

ثاِ   كاشفبً واِ   ي( ٍ افشاددسكذ 3/15اػ  )ي افشاد ثَدُ يا يثؼتش

 ي، سفتبسّاابيهبًٌااذ پشخبؿااگش)  يؿخلاااخااتالل   الئاانل ياادل

ب يا ه يىَتيػاب   الئان ( ٍ ثذٍى ٍخَد ي، خَدوـيدصً، خَيتىبًـ

هَاسد سا ؿبهل  دسكذ 5/3، اًذ ؿذُ يثؼتشگش دس ثخؾ يثبسص د يخلم

 .ؿًَذ يه

هغبلعابت هاشتجظ واِ دس     يالصم ثِ روش اػ  ثب تَخِ ثِ ثشسػ

ثب  ٌَاى پظٍّؾ حبضش  ي، پظٍّـؿذُ اًدبمشاى يش دس اياخ يّب ػبل

اخاتالالت ٍ   يدس هاَسد ّوجاَد  اًدبم ًـذُ اػ  ٍ اغلت هغبلعبت 

ثاِ هشاواض    وٌٌذُ هشاخعِهَاد دس هعتبداى  ػَءهلشفثب  يسٍاً  الئن

ثاَدُ   يپضؿاى  سٍاى ييوبساى ػشپبيب دس هَسد ثيبد يتشن ا ت ييػشپب

وابساى  يث يثاش سٍ ( 89دس ّوذاى، دس ػابل  هغبلعِ )ه ياػ . تٌْب 

ِ  ّان  آىوِ  ؿذُ اًدبم يپضؿى سٍاى يّب ثخؾدس  يثؼتش َ  ثا  ستكا

هاَاد دس   ػَءهلاشف  يي فشاٍاًا ييتعهتفبٍت ) يثبّذفٍ  ًگش  زؿتِ

وابساى  ياص ث يويً ؿذُ هـخق( ثَدُ اػ ، وِ دس آى يوبساى سٍاًيث

 ػَءهلاشف ّوضهابى   كاَست  ثِ يپضؿى سٍاى يّب ثخؾدس  يثؼتش

ٍ  دسكذ 5/90ثب  يبى، اختالالت خلميي هيٍ دس ا اًذ داؿتِض يهَاد ً

ثاب   يضاى ّوجاَد يا ي هيـاتش يث دسكذ 3/8ثب  يضٍفشًياػى اصآى پغ

 (.11اًذ ) داؿتِهَاد سا  ػَءهلشف

 يش الگَييي تغيٍ ّوچٌ يثب تَخِ ثِ هتفبٍت ثَدى سٍؽ ثشسػ

ّب  هحشنهلشف  ٌذُيفضاش يش ٍ ػياخ يّب ػبل يهلشف هَاد دس ع

ي يا (، ايتب خلم ثبؿٌذ يهه يىَتيػب  الئنـتش ّوشاُ ثب ثشٍص يوِ ث)

 يثاش سٍ  87دس ػابل   يگاش يد هغبلعِ. دس ِ اػ يتفبٍت لبثل تَخ

ِ ، دس افاشاد ثاب   يپضؿاى  سٍاى ييي ثاِ دسهبًگابُ ػاشپب   يهشاخع  ػابثم

ذُ ؿذُ يد يپضؿى سٍاىاختالل ّوضهبى  دسكذ 72هَاد،  ػَءهلشف

 4ٍ  ياخاتالل خلما   دسكاذ  41، يضٍفشًياػاى  دسكذ 12وِ ؿبهل 

هاَسد   هابدُ ي يـاتش يي افاشاد ث يا ثاَد. دس ا  ياختالل اضغشاث دسكذ

ـاِ  يهبًٌاذ ؿ  ّاب  هحاشن بن ثَدُ اػا  ٍ هلاشف   يتش ػَءهلشف

ض ثب اػاتفبدُ  يً 85ه هغبلعِ دس ػبل ي(. دس 8اػ  ) ضاسؽ ًـذُ 

اص  دسكااذ 1/37هـااخق ؿااذ  يػاااله   وااَه ًبهااِ پشػااؾاص 

بد، دچابس  يا ثِ هشاواض دسهابى ا ت   وٌٌذُ هشاخعِ وٌٌذ بى هلشفػَء

 يهلاشف  هابدُ  ييتاش  عيؿاب ي هغبلعِ ي. دس ااًذ ثَدُ ياختالالت سٍاً

ِ  يٍ اضاغشاث  يبن ثَد ٍ اخاتالالت خلما  يتش  ييتاش  عيؿاب   ٌاَاى  ثا

 (.10اػ  ) ضاسؽ ؿذُ  ياختالالت سٍاً

وِ ثب اػتفبدُ اص  86ي ٍ ّوىبساى دس ػبل يشالذيظْ هغبلعِدس 

ِ افشاد ٍاثؼتِ ثِ هَاد  يثش سٍ Scl-90-R ؼ يل چه  وٌٌاذُ  هشاخعا

ي هاَاد هاَسد   يـاتش يث ،ؿاذُ  اًدابم بد يا تاشن ا ت  يثِ هشاوض دسهبً

اًَام  ّوِ( ٍ دس دسكذ 87اػ  )بن ثَدُ يي ٍ تشيّشٍئ ػَءهلشف

ؾ اص  ااذم ٍخااَد آى ثااَدُ ٍ   يثاا يسٍاًاا  الئاانهااَاد، ٍخااَد  

ضاى سا يا ي هي، ثبالتشيبن، دس افؼشد يي ٍ تشيّشٍئ وٌٌذ بى هلشف

 (.1اًذ ) ًوَدُ ضاسؽ 

 لشفػَءهثب  ياختالل سٍاً يّوجَد اصًظشحبضش  هغبلعِح يًتب

ت يتشت اصًظشاختالف  يهزوَس ّوبٌّگ اػ  ٍل هغبلعِهَاد ثب ػِ 

 هابدُ ي يـاتش يثب تَخِ ثاِ تفابٍت دس ًاَم ث    يَم اختالالت سٍاًيؿ

( يدس همبثال ثؼاتش   ييػشپبّب ) ًوًَِي تفبٍت دس يٍ ّوچٌ يهلشف

 ِ اػ .يلبثل تَخ
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دس  يَم ّوجااَديي ؿا ياي تع ثبّاذف ب يه هغبلعاِ دس اػاپبً  يا 

وبساى ثاب  يث دسكذ 3/56داد بد ًـبى يا ت يى ثشاوبساى تح  دسهبيث

ض يا ً يگاش يد ياختالالت سٍاً يثِ هَاد، داسا يب ٍاثؼتگي ػَءهلشف

ٍ اخاتالل   ي، اضاغشاث ياخاتالالت خلما   ّاب  آى ييتش عيؿبوِ  ثَدًذ

 (.21ثَد ) يضذاختوب ٍ  ي  هشصيؿخل

، يي  لال ثؼاتش  ياػا  واِ اص ثا    تثهل لبثلبفتِ يي يدس آخش، ا

خْا    كشفبًاػ  وِ  يهشثَط ثِ هَاسد ّب يثؼتش كذدس 20حذٍد 

ي هَسد واِ  ي. دس ااًذ ؿذُ يثؼتش يپضؿى سٍاىبد دس ثخؾ يتشن ا ت

ؿااذى دس  يهااَاد اص ثؼااتش وٌٌااذ بى هلااشفػَءچااِ تعااذاد اص 

ِ ، ثشًاذ  يهخْ  تشن هَاد ثْشُ  يپضؿى سٍاىوبسػتبى يث  يا هغبلعا

 يثاشا  ييّب  يدهحذٍ اصآًدبوِاًدبم ًـذُ اػ . الصم ثِ روش اػ  

ا وابل   يپضؿاى  سٍاىوبسػاتبى  يهعتبداى خْا  تاشن دس ث   يثؼتش

 كاشفبً اًىبس وشدُ ٍ  وبهالًاص هعتبداى، هلشف هَاد سا  ي، ثعضؿَد يه

ٍ  اًاذ  ًـاذُ ي ٍاسد هغبلعِ يٍ ثٌبثشا دٌّذ يهسا  ضاسؽ  يسٍاً  الئن

خْ  تشن هَاد  يپضؿى سٍاى يّب تخ لزا احتوبل داسد آهبس اؿغبل 

ِ اص همذاس  يحت ـاتش ثبؿاذ. ثاب تَخاِ ثاِ ووجاَد       يث آهاذُ  دػا   ثا

ي تعاذاد تخا  ثاِ    يا دس وـَس، اختلابف ا  يپضؿى سٍاى يّب تخ 

. سػاذ  يًوثِ ًظش  لجَل لبثلٍ  يتشن، هٌغم هٌظَس ثِي فمظ يهعتبد

 لغعابً ، يوبساى سٍاًا يش ثيي ػبيحضَس افشاد هعتبد دس ث ثش آًىِ الٍُ 

ي يا اص ا يوابساى سٍاًا  يث يّب ًَادُخبداؿتِ ٍ اغلت  يتجعبت ًبهغلَث

 يي اهاَس ثْذاؿات  يـتش هؼئَلي. لزا تَخِ ثثبؿٌذ يه يهؼئلِ ًبساض

اص اؿااغبل  يشيخْاا  خلااَ  يذاتيااي هؼاائلِ ٍ اتخاابر توْيااثااِ ا

ٍ  سػاذ  يهثِ ًظش  يي افشاد، ضشٍسيتَػظ ا يپضؿى سٍاى يّب تخ 

ِ  يّاب  ثخاؾ ، ؿاَد  يها ـٌْبد يپ ي افاشاد دس  يا خْا  ا  يا خذا بًا

 دس ًظش  شفتِ ؿَد. يپضؿى سٍاى يّب تبىوبسػيث

ثاب   ياخاتالل سٍاًا   يّوجاَد  اًاذ  دادُهغبلعبت هتعاذد ًـابى   

  دس تاشن ٍ  يا هَفم) بديا ا تدسهبى  يآ ْ ؾيپهَاد ثش  ػَءهلشف

ِ داسد ٍ  يهىشس( ًمؾ هْو ياص  َدّب يشيـگيپ دس  هثابل   ٌاَاى  ثا

 ب  اَد هلاشف، اػاتفبدُ اص هاَاد    يا اص  لل اداهِ  يىيهَاسد  يثعض

ٍ اضاغشاة ثاَدُ اػا . اص     يافؼاشد    الئان  يثشا يدسهبً  ٌَاى ثِ

اًتخابة   يض ثاش سًٍاذ دسهابى ٍ حتا    يهَاد ً ػَءهلشفگش، يعشف د

( ٍ ثاب  22،23داسد ) شيتاث  وابس  يث ياختالل سٍاً يهٌبػت ثشا يداسٍ

ِ اص  دسكذ 3/15ي هغبلعِ، يا يّب بفتِيتَخِ ثِ  بى يا تاب پب  ّاب  ًوًَا

ِ هداذد   يصهبى هغبلعِ ثؼتش  يه هغبلعاِ ثاش سٍ  يا  دس .اًاذ  داؿات

ثَدًذ هـخق ؿاذ   ؿذُ يثؼتشىَص يػب حولِي يوِ ثب اٍل يوبساًيث

 يثؼاتش  يثاشا  يبس ثابالتش يؼاه ثؼا  يهَاد س ػَءهلشفوبساى ثب يث

دس افشاد ثاب   دسكذ 72) داؿتٌذ يثعذ يشيگيدٍ ػبل پ يع ياخجبس

 ػَءهلاشف دس افاشاد ثاذٍى    دسكاذ  31هَاد دس همبثل  ػَءهلشف

ي هغبلعِ واِ  يا يّب بفتِيلزا ثب تَخِ ثِ هغبلت فَق ٍ  (.24) (هَاد

 ػَءهلاشف ثاب   ياختالالت سٍاًا  يّوجَد يضاى ثباليه دٌّذُ ًـبى

ٍ يث، لضٍم دل  ٍ تَخِ ثبؿذ يههَاد  ذ خابهع دس  يا داؿاتي د  ـاتش 

 تش كيدل يي ثشسػيٍ ّوچٌ يسٍاً  الئنٍخَد  اصًظشهعتبداى  يبثياسص

ِ هاَاد   لشفػَءه اصًظش يوبساى سٍاًيث   يا ؾ هَفميافاضا  هٌظاَس  ثا

 .ؿَد يهدسهبى ّش دٍ  شٍُ هـخق 

 اصخولِ ّب دادُ يثعض يآٍس خوعي هغبلعِ، يا يّب  يهحذٍداص 

ِ ٍ  يهلاشف  هابدُ ًَم  ِ بد دس خابًَادُ،  يا ا ت ػابثم خاَد   كاَست  ثا

 ي  اختواب  يا وبساى ثَدُ وِ ثب تَخِ ثِ  اذم همجَل يث يدّ  ضاسؽ

ت ًبدسػا  تَػاظ افاشاد ٍخاَد داسد.      ضاسؿب اسائِبد، احتوبل يا ت

 ثاش اػابع   يِ ثاَدى اخاتالل سٍاًا   يا ب  بًَيا ِ يي اٍلييي تعيّوچٌ

ٍ  ذم  ّب ًوًَِثَدى  ضاسؿبت  ا توبد شلبثليغ، ثب تَخِ ثِ حبل ؿشح

 تاثخش ب يا اص صهبى ؿشٍم هلشف هَاد ٍ تماذم   ّب خبًَادُاعالم اوثش 

ِ  يًؼج  ثاِ ؿاشٍم هلاشف هاَاد، ثاشا      يسٍاً  الئن تابداى  هع ّوا

 ًجَد. شيپز اهىبى

 يدس هاَسد ّوجاَد   يگشيهغبلعبت د ؿَد يهـٌْبد يدس آخش پ

 هابدُ ي ًاَم  يي استجابط ثا  ياي تع ثبّاذف بد يا ثب ا ت ياختالالت سٍاً

 ّوشاُ اًدبم ؿَد. يٍ اختالل سٍاً يهلشف
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Abstract 
Background & Aims: Nowadays substance abuse is increasing and, it affects all aspects  of individual 

and social life  negatively. Substance abuse usually associated with other psychiatric disorders such as 

psychotic, mood and anxiety disorders. The main purpose of this research was to determine the 

frequency of mental disorders in substance-abusing inpatients in Urmia psychiatric center in 1390.  

Materials & Methods: 170 inpatients participated in this descriptive cross-sectional research. All of 

them had substance abuse or dependency. The data gathered by using a demographic characteristic 

questionnaire and by psychiatric interviewing with participants. Descriptive statistical methods were 

used. 

Results: 85/3 % of patients were male, and 14/7 % were female. The most common age-group was 21-

40 years old( 73/2 %). 44/1% were divorced and 32/9% were married. 64/1% had secondary and high 

school education, and 56/5% were jobless. 52/3% reported abusing of multi-substance. 61/8% had 

psychotic disorders, 15/3% had mood disorders and 57% had personality disorders( group B). 

Conclusion: Comorbidity of mental disorders and substance abuse is common. It should be noted the 

correct diagnosis of these disorders is really important for successful treatment of dependency and 

mental disorder.  

Key words: comorbidity, substance abuse, mental disorders 
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