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پیاده روي گروهی بر برخی شاخص هاي سالمت جسمی و کیفیت اثربخشی
: کارآزمایی بالینی تصادفیزندگی بیماران اسکیزوفرنی مزمن

یوردنجانیعیفرالیزاده، لي، فرشاد نورياحمد محمودي، عبداهللا محمد*نیفرجام، ندا پروکیمسعود ن
.دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

22/2/94:پذیرشتاریخ 9/7/93دریافت:تاریخ

مقدمه:
اسکیزوفرنی بیماري روانی شدیدي است که 
یک درصد از جمعیت ممکن است در طول عمر به 

. این بیماري طیف وسیعی از عالئم )1(آن مبتال شوند
مانند اختالالت در تفکر، ادراك، مشکالت شناختی

و عاطفی را شامل می شود. هسته اصلی مشکل وجود 
عالئم مثبت مانند توهم و هذیان و گاها عالئم منفی 
مانند انزواي اجتماعی، کاهش انگیزه و بی ارادگی 
می باشد که این عالئم منجر به اختالل عملکرد شغلی 

. این در حالی است که )2(و اجتماعی می گردد

اسکیزوفرنی چه در فاز اساس درمان بیماران مبتال به
حاد، چه در فاز مزمن درمان هاي دارویی و غیر 

رکیبی از این دو روش درمانی دارویی است و ت
پیامدهاي درمان دارویی و مشکالت . )3(تر استمفید

سالمت جسمی در بیماران مبتال به اسکیزوفرنی 
آشکار بوده و مشکالت بهداشتی این بیماران، 

اعی قابل توجهی به جامعه اجتم- پیامدهاي روانی
). در این بین افزایش وزن یکی از 4(تحمیل می کند

عوارض اغلب داروهاي آنتی سایکوتیک است که بر 

چکیده:
اختالالتاز کیکوتیسای آنتي داروهابرخی ی مزمن تحت درمان بازوفرنیاسکبهمبتالمارانیبزمینه و هدف:

پیاده روي گروهی در طبیعت بر برخی شاخص هاي ثیرأتعیین تمطالعه حاضر، . هدف از ی رنج می برندکیمتابول
بود.مبتال به اسکیزوفرنی بیماران بستريجسمی و کیفیت زندگی سالمت 

ال به اسکیزوفرنی مزمن بستري در بیمارستانمبتبیمار62،این مطالعه کارآزمایی بالینیدر روش بررسی:
نفر) قرار گرفتند. 32(مداخله نفر) و 30(تصادفی در دو گروه کنترلصورتجونقان به شهر سیناي روانپزشکی

، هر روز صبح به در طبیعتپیاده رويدر برنامه ، درمان روتینعالوه بر مداخلهگروه وگروه کنترل درمان روتین 
ناشتا، قند خون، کلسترولتري گلیسرید،، . در ابتدا و انتهاي مطالعهشرکت کردنددو ماه برايدقیقه 90مدت 

.ارزیابی و مقایسه شدکیفیت زندگی در دو گروه و شاخص توده بدنی
؛)=09/0P(نداشت وجود دو گروهداري در میانگین کیفیت زندگی در ی در ابتداي مطالعه، تفاوت معنیافته ها:
نمره میانگین ). >001/0P(ارتقاء یافتي داری مداخله، کیفیت زندگی در گروه پیاده روي به شکل معناما پس از

بود62/77±93/10در پایان مطالعه و 69/81±26/11ابتداي مطالعه در کیفیت زندگی در گروه پیاده روي کلی
)001/0P<(.دار نبودیدر حالی که در گروه کنترل، این تفاوت معن)05/0P>.( پس از مداخله در گروه پیاده

.)>001/0P(داري داشتی نسبت به ابتداي مطالعه کاهش معندگلیسیریسطح تري وشاخص توده بدنی، روي
پیاده روي گروهی در طبیعت باعث بهبود سالمت جسمانی و کیفیت زندگی بیماران مبتال به نتیجه گیري:

.در این بیماران ضروري به نظر می رسداین روش درمانیهجه بیشتر باسکیزوفرنی مزمن می گردد، لذا تو

.اسکیزوفرنی، پیاده روي، سالمت جسمی، کیفیت زندگیهاي کلیدي:واژه
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ها را زندگی بیماران تأثیر گذاشته و عملکرد آن
درصد از 60الی 40در حدودو )5کاهش می دهد (

). 6(بیماران از چاقی یا اضافه وزن رنج می برنداین 
بیماران اغلب رژیم غذایی نامناسب و فعالیت این

ها را براي ابتال به انواع آندارند کهفیزیکی اندکی 
ن ابیمارهمچنین این؛ )7بیماري ها مستعد می سازد (

امید به زندگی کمتري نسبت به جمعیت عادي دارند. 
ها تا حدودي با بروز سبک زندگی کم تحرك آن

باشد. بعالوه فعالیت سندروم متابولیک در ارتباط می
ها با افزایش خطر بروز بیماري هاي فیزیکی کم آن

. )8(قلبی، دیابت و سایر علل مرگ و میر در ارتباط است
بیماري هاي قلبی عروقی و این در حالی است که

دیابت در بیماران مبتال به اسکیزوفرنی شایع بوده و 
این یک ریسک فاکتور مهم براي سندرم متابولیک 

سبک زندگی ناسالم و داروهاي بیماري است و دو
ابتال به سندرم آنتی سایکوتیک از جمله علل 

).9(می باشندمتابولیک در این بیماران 
تحقیقات نشان می دهد که درمان با داروهاي 
آنتی سایکوتیک آتیپیک با افزایش قند و اختالالت 
متابولیک مانند دیس لیپیدمی و دیس گلیسمی در 

یکی از روش هاي ). 10(در ارتباط استبیماران
ی، فعالیت هاي ورزشی است که یغیر دارودرمان 

).11(می گردداتموجب باال رفتن خلق و تخلیه هیجان
هاي بدنی، روش سودمندي براي پیشگیري از فعالیت
هاي مزمن و راهکاري مقرون به صرفه براي بیماري

شان ارتقاي سالمت جامعه است. نتایج مطالعات ن
و دهند که فعالیت بدنی منظم، براي تمامی مردم می

در همه سنین، همچنین بیماران مبتال به اسکیزوفرنی 
طیف وسیعی از فواید سالمت جسمانی اجتماعی را 

ثیرات فعالیت أاز دیگر ت).12- 14(کنندفراهم می
این فعالیت ها بر شاخص توده ثیر أهاي فیزیکی ت

ج مطالعات در این زمینه ) می باشد. نتایBMI(بدنی 
و همکاران در مطالعه مروري Firthمتناقض است. 

خود اثرات روانی و جسمی فعالیت فیزیکی و ورزش 
را در اختالالت سایکوتیک مورد بررسی قرار دادند. 

BMIنتایج مطالعه نشان داد که مداخالت ورزشی بر 

در حالی که تناسب فیزیکی و سایر ثیري نداشتهأت
کتورهاي قلبی متابولیک را بهبود می بخشد. ریسک فا

عالئم روانی در مداخالت ورزشی متوسط تا شدید به 
داري بهبود ی دقیقه در هفته به شکل معن90مدت 

ویژه در بیماران اسکیزوفرنی و ه ثیر بأیافته بود. این ت
؛)12(در شکل گروهی مداخله مشاهده شده بود

ثیر برنامه أي تو همکارش در مطالعه اMoonهمچنین 
خلق و عالئم روانی ،BMIبر ورزشی هوازي را 

بیماران مرد مبتال به افسردگی مزمن مورد بررسی قرار 
بار در هفته و در مجموع 3دادند. این برنامه ورزشی 

هفته انجام شد. مدت هر جلسه تمرین 8به مدت 
دقیقه بود. نتایج مطالعه 60تا 45ورزشی در حدود 

ی در پایان مدت مداخله به شکل معنداد که نشان 
داري خلق، عالئم خستگی مزمن و عالئم روانی 

.)13(نیز کاهش نشان دادBMIبیماران بهبود یافته و 
موضوع کیفیت زندگی بیماران مبتال به 
اسکیزوفرنی یکی از مباحث مهم مرتبط با بیماران و 
خانواده است که در سال هاي اخیر مورد توجه قرار 

و می تواند به عنوان مقیاس مهمی از بهبودي و گرفته
. )15(روند درمان این بیماران مورد استفاده قرار گیرد

Vancampfort و همکارانش در مطالعه خود نشان
دادند که کیفیت زندگی بیماران مبتال به اسکیزوفرنی 

ها در اوقات بلکه با میزان فعالیت آنBMIنه تنها با 
لعه ضرورت باشد. در این مطافراغت در ارتباط می

برنامه هاي بازتوانی درتوجه به فعالیت فیزیکی
کید قرار گرفته أبیماران مبتال به اسکیزوفرنی مورد ت

).14(است
ورزش و پیاده روي گروهی در طبیعت عالوه 

ثیر بر فاکتورهاي جسمانی می تواند بر کیفیت أبر ت
موثر باشد، زندگی بیماران مبتال به اختالت روانی نیز

ثیر مثبتی بر أمطالعات نشان داده است که طبیعت ت
). از جمله 16(سالمت روانی و جسمی انسان ها دارد

)، کاهش 17(ثیرات، افزایش اعتماد به نفسأاین ت
و )20(بهبود خلق، )19(، پرخاشگري)18(استرس
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موقعیت در این بین، .می باشد) 21(کیفیت زندگی
خاص و طبیعت زیباي موجود در بیمارستان سیناي 
شهر جونقان موجب شده که شرایط براي استفاده 

لذا با توجه به ؛محیط فراهم باشداین بیماران از 
کی ثیر فعالیت فیزیأمحدود بودن مطالعات در زمینه ت
سالمت جسمانی و به شکل پیاده روي در طبیعت بر

کیفیت زندگی بیماران مبتال به اسکیزوفرنی، پژوهش 
پیاده روي گروهی بر اثربخشیحاضر با هدف تعیین

برخی شاخص هاي سالمت جسمی و کیفیت زندگی 
بستري در اسکیزوفرنی مزمنمبتال به بیماران 

.مارستان روانپزشکی سینا انجام شدبی

:روش بررسی
پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی 

که در فاصله زمانی فروردین تا شهریور ماه تصادفی بود
در IRCT201306222085N12با شماره انجام و 1390

مایی بالینی ایران ثبت شده است. پس از آزمرکز کار
کسب موافقت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم 

م با ریاست پزشکی شهرکرد و هماهنگی الز
بیمار مرد واجد 62بیمارستان سیناي جونقان، تعداد 

شرایط از بین بیماران مبتال به اسکیزوفرنی بستري در 
کل بیماران بستري مرد این بیمارستان انتخاب شدند.

نفر بوده که بر اساس معیار هاي 70در این مرکز 
ها واجد شرایط شرکت نفر از آن62ورود و خروج 

معیارهاي ورود به مطالعه ابتال به بودند. در مطالعه 
درمان با داروهاي آنتی سایکوتیک، اسکیزوفرنی مزمن

و توانایی همکاري با پژوهشگر در انجام پیاده آتیپیک 
روي بود. شرایط خروج از مطالعه معلولیت جسمی و 
عقب ماندگی ذهنی، ابتال به آلزایمر و دمانس بر 

ت جسمی در بروز مشکال،اساس نظر روانپزشک
طول مدت مطالعه و یا عدم تمایل به ادامه شرکت در 

پس از مشخص شدن بیماران واجد . مطالعه بود
شرایط، به هر بیمار شماره اي داده شد و سپس به 
شکل تصادفی و بر اساس زوج یا فرد بودن شماره 

ها به شکل تصادفی در اختصاص داده شده به آن
داده شدند. در نهایت یکی از گروه هاي مطالعه قرار 

بیمار در گروه کنترل 30و مداخلهبیمار در گروه 32
در ابتدا و انتهاي مطالعه، برخی .شرکت نمودند

شاخص هاي سالمت جسمی بیماران شامل: شاخص 
توده بدنی، قند خون ناشتا، کلسترول و تري گلیسرید 

ها به کمک پرسشنامه کیفیت زندگی آننیز و 
(Schizophrenic quality of life scale= SQLS)

در بیماران بررسی شد. مداخلهدر دو گروه کنترل و 
درمان هاي روتین بخش را دریافت دو گروه مطالعه 

عالوه بر این درمان ها در گروه مداخله می نمودند.
دقیقه اي 90به مدت دو ماه، در جلساتبیماران 

به رويپیاده روي روزانه در طبیعت شرکت نمودند. پیاده
شکل گروهی در هنگام صبح و با همراهی پرسنل 
پرستاري و روانشناس بیمارستان در محوطه اطراف 
بخش هاي بستري که شامل فضاي سبز و درختان و 
تپه هاي سرسبز بود، انجام شد. جلسات اول پیاده 

تا پایان هفته بوده و به تدریج دقیقه 30به مدتروي
.ا کرددقیقه افزایش پید90اول به 

پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتال به 
سوال در سه حیطه روانی 30اسکیزوفرنی شامل 

سوال) و 7سوال)، انرژي و انگیزش (15اجتماعی (
این پرسشنامه . استسوال) 8عالیم و عوارض جانبی (

هرگز به صورت بر اساس مقیاس لیکرت پنج رتبه اي 
) و 3غلب ()، ا2اوقات (ی)، بعض1)، بندرت (0(

تنظیم 120و با دامنه نمرات بین  صفر تا  )4(شهیهم
در این 20و 12،13،15سواالت شده است. 

پرسشنامه نمره برعکس می گیرند. کسب نمره باالتر 
در این پرسشنامه نشان دهنده کیفیت زندگی بدتر 

) 22(است. این پرسشنامه در مطالعات خارج از کشور
در مرکز روانپزشکی سیناي و نیز در داخل کشور و

گروه مورد مطالعه) مورد استفاده قرار (جونقان
و اعتبار آن دارد قابل قبولیگرفته و روایی و پایایی 

).23،24(گزارش شده است83/0



کارانو همفرجام کیمسعود نسالمتيشاخص هایبر برخیگروهيروادهیپیاثربخش

46

اطالعات بدست آمده به کمک نرم افزار 
و آزمون هاي آماري کاي اسکوئر، تی SPSSآماري 

یل قرار گرفت. و تحلمستقل و زوج مورد تجزیه 
.در نظر گرفته شد05/0سطح معنی داري کمتر از 

:یافته ها
بیمار مبتال به 62عمل آمده بر روي ه در بررسی ب

سال 3/45±0/10اسکیزوفرنی، میانگین سن گروه کنترل
سال بود. میانگین مدت 8/43±9/10و گروه مداخله

سال و در گروه کنترل5/6±5/3بستري در گروه مداخله
سال بود. از نظر سطح تحصیالت اکثر نمونه ها5/2±2/6
در هر دو گروه داراي تحصیالت ابتدایی بودند. )5/36%(
از نظر خصوصیـــات دموگرافیک عالوه دو گروهه ب

و )=15/0P(طول مدت بیماري)، =62/0P(ماننـــد سن
با هم همسان بودند.) =20/0Pهل (أهمچنین وضعیت ت

هاي اسمیرنوف در گروهآزمون کولموگراف
ت زندگی یو کنترل بر حسب نمره کلی کیفمداخله 

. )=12/0P(نشان داد که توزیع داده ها نرمال می باشد

نشان داد که بر اساس آزمون تی مستقل نتایج مطالعه 
، BMIتفاوت معنی داري در شاخص هاي 

در و کلسترولتري گلیسیرید، قند خون ناشتا
د کنترل قبل از مداخله وجود ندارومداخله هاي گروه

)05/0P> در گروه ). آزمون تی زوج نشان داد که
تري گلیسرید در دو مرحله وBMI، شاخص مداخله

داشتهتفاوت معنی داري مداخله قبل و بعد از 
)05/0<Pاما در شاخص هاي قند خون ناشتا و )؛

دار نبود. این در حالی است ی تفاوت معناینکلسترول
، تري BMIداري در شاخص هايیوت معنکه تفا

گلیسرید، قند خون ناشتا و کلسترول در گروه کنترل 
روزه مطالعه ایجاد نشده بود60پس از گذشت دوره 

پس از مقایسه گروه ها در مرحله ). 1(جدول شماره
تفاوت بر اساس آزمون تی مستقل ، انتهایی مطالعه

و شتا، قند خون ناBMIداري در شاخص هاي ی معن
اما ؛و کنترل ایجاد نشدهمداخله کلسترول در گروه هاي 

دار بودی تفاوت در شاخص تري گلیسیرید معن
)02/0P= (جدول شماره)1(.

مطالعهمورد گروه مقایسه شاخص هاي جسمانی قبل و بعد از مداخله در دو:1جدول شماره 

گروه ها
هامتغیر

)n=30(گروه کنترل)n=32(مداخلهگروه 

P**P*بعد از مطالعهقبل از مطالعهP*بعد از مطالعهقبل از مطالعه

kg/m2(49/3±38/2328/3±66/22001/076/3±40/2222/3±13/23143/0570/0(شاخص توده بدنی
dL/mg(58/15±03/8743/14±13/85691/068/13±17/9322/15±07/92351/0070/0(قند خون ناشتا

dL/mg(56/26±34/1619/27±12/160692/030/22±03/16242/30±6/152122/0311/0(کلسترول
dL/mg(16/45±38/15723/56±6/128001/071/34±03/15784/28±7/155710/0020/0(تري گلیسرید

ستقل بین دو گروه بر اساس آزمون تی م**زوجی، بر اساس آزمون تی*؛ بیان شده اندمعیارانحراف±میانگینبه صورتداده ها
بعد از مطالعه

تفاوت تی مستقل نشان داد کهدر ابتداي مطالعه، 
هاي داري در میانگین کیفیت زندگی در گروهی معن

اما بعد از مداخله ؛)=09/0P(نداردو کنترل وجود مداخله
. بر اساس )P=01/0دار بود (یمعناین تفاوت بین دو گروه 

مطالعه نیز، میانگین نمرات در پایان دورهآزمون تی زوج 
پرسشنامه کیفیت زندگی در گروه پیاده روي کاهش 

در ؛)>001/0Pداري نسبت به ابتداي مطالعه داشت (ی معن
دار نبود و لذا یحالی که در گروه کنترل، این تفاوت معن

بهبودي در کیفیت زندگی در گروه پیاده روي بدنبال 
مامی ابعاد کیفیت . بعالوه در تمداخله ایجاد شده بود

داري پس از انجام مداخله بین دو ی زندگی تفاوت معن
).2(جدول شماره )>05/0P(گروه مشاهده شد
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مقایسه ابعاد کیفیت زندگی بیماران در دو گروه مورد مطالعه قبل و بعد از مداخله:2جدول شماره

هاگروه
ابعاد کیفیت زندگی

بعد از مطالعهقبل از مطالعه
PکنترلمداخلهPنترلکمداخله

08/43040/0±65/3969/6±04/49120/030/5±31/4576/8±26/8اجتماعیروانی
69/20020/0±65/1787/4±77/17091/063/4±69/1505/5±53/3/انرژيانگیزش

04/23041/0±31/2059/4±96/20970/015/5±92/2044/5±67/4عالئم و عوارض جانبی
81/86011/0±62/7788/13±77/87092/093/10±69/8146/14±26/11نمره کلی

.بیان شده اندمعیارانحراف±میانگینبه صورتداده ها

بحث:
ثیر پیاده روي أمطالعه حاضر با هدف تعیین ت

گروهی در طبیعت بر برخی شاخص هاي سالمت 
بیماران مبتال به اسکیزوفرنی جسمی و کیفیت زندگی

در بیمارستان سیناي جونقان انجام شد.مزمن بستري در 
این مطالعه تفاوت معنی داري در سطح تري گلیسیرید 
بیماران شرکت کننده در گروه پیاده روي در مقایسه با 
گروه کنترل بدست آمد. نتایج بدست آمده با مطالعه 

Wuکه می دهدو نشان داشتههمخوانی همکارانش و
کاهش تري گلیسرید و با برنامه ریزي منظم می توان در 

اقدام بیماران مبتال به اسکیزوفرنیمشکالت قلبی عروقی 
نتایج مطالعه ). این در حالی است که 25(نمود

Procyshyn کاهش سطح و همکارانش نشان داده که
مزمن یاسکیزوفرنمبتال بهبیماراندر پروفایل لیپیدي 

عالئم روانی بهبودموجبتحت درمان با کلوزاپین 
که نتایج مطالعه حاضر با این یافته قابل ها می گرددآن

ماه مداخله، میزان 2بعالوه در پایان ).26(توجیه است
قند خون بیماران در گروه پیاده روي در مقایسه با گروه 

دار آماري نشان نداد. در رابطه با ی شاهد تفاوت معن
از طریق یکاهش قند خون بیماران مبتال به اسکیزوفرن

پس از جست و جو در ش (پیاده روي در طبیعت) ورز
پایگاه هاي اطالعاتی معتبر در دسترس مطالعه اي یافت 

و در برخی از مطالعات، بدون اشاره به قند خون نشد 
افراد مورد مطالعه، به بهبود شاخص هاي جسمانی 
بیماران مبتال به اسکیزوفرنی از طریق ورزش اشاره شده 

در این مطالعه م به ذکر است الز). البته 27-29(است
میزان قند خون بیماران در محدوده طبیعی قرار داشت.

نتایج مطالعه نشان داد که در پایان دوره مداخله، 
تفاوت معنی داري در شاخص توده بدنی بیماران گروه 
پیاده روي ایجاد شده در حالی که این تفاوت در گروه 

و Vitaعات شاهد معنی دار نبود. این نتایج با مطال
و Kristal-Bonehو همکاران، Launerهمکاران، 
). کنترل وزن و 30- 32(همخوانی داشتBeebeهمکاران و 

با سطح یاسکیزوفرنمبتال بهشاخص توده بدنی در بیماران
بدین .)33(کیفیت زندگی این بیماران در ارتباط است

گیترتیب اهمیت یافته هاي مطالعه حاضر در بعد کیفیت زند
مشخص می گردد.شبیماران بیش از پیاین

انجام پیاده روي گروهی در طبیعت موجب 
در مداخلهارتقاء کیفیت زندگی بیماران در گروه 

که نتایج مطالعات مقایسه با گروه کنترل شد
Vancampfort ،و همکارانGorczynski و

و همکاران این Kwonهمکاران و و Sweersهمکاران،
). کیفیت 34-27،36(رد تأیید قرار می دهدیافته را مو

به شدت با میزان یاسکیزوفرنمبتال به زندگی بیماران 
عالئم مثبت، مشکالت شناختی و جسمی ،افسردگی

کیفیت زندگی توجه به لذا ؛ )37(ها ارتباط داردآن
.ضروري استبیماران این 
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ثیر أبا توجه به ماهیت گروهی پیاده روي و ت
ارتقاء کیفیت زندگی ،یعت مورد استفادهمحیط و طب

رایزانتظار بود. موردمداخلهبیماران در گروه 
در ارتقاء يدر گروه نقش موثربیماران تعامالت 

مسئله نیا. داردآنانیو ارتباطیعملکرد اجتماع
به خروج از بخش و شرکت بیمارانبیموجب ترغ

تواند یشود که میمیگروهيهاتیدر فعال
ان که در سایر مطالعات مشخص شده است همچن

).38(شودمارانیارتقاء عزت نفس و خلق بموجب 
این یافته با مطالعه کالته و همکاران در خصوص 
اثربخشی ورزش هوازي بر کیفیت زندگی بیماران 

بیانDaley. )11(مبتال به اسکیزوفرنی هم راستاست
می کند که فعالیت فیزیکی در بیماران مبتال به

توجه ها را ازآن،با کمک انحراف فکراسکیزوفرنی 
در و لذاکرده زا دوراسترس و محرکاتبه عوامل

.)39ها موثر است (کاهش اضطراب آن

نتیجه گیري:
انجام فعالیت ورزشی به ویژه فعالیت گروهی به 
شکل پیاده روي در طبیعت امکان ارتقاء سالمت جسمی 

به اسکیزوفرنی را فراهم و کیفیت زندگی بیماران مبتال
این بیماران موثر نموده و در روند مراقبت و درمان 

لذا امکان بهره گیري از این روش ساده و ؛می باشد
از جمله و ارزان در مراکز نگهداري بیماران روانی مزمن 

به اسکیزوفرنی میسر می باشد.بیماران مبتال

پژوهش در بالین:یافته هاي کاربرد 
اصل از این مطالعه می تواند به عنوان نتایج ح

کیفیت زندگی و بهبود ءراهبردي جهت ارتقا
شاخص هاي جسمی بیماران مبتال به اسکیزوفرنی 

لذا در بیمارستان هایی که امکان انجام ؛استفاده شود
می توان کیفیت زندگی ،وجود داردمداخالتیچنین 

.این بیماران را بهبود بخشید

:تشکر و قدردانی
نویسندگان مراتب تقدیر و تشکر خود را از 

بیمارستان و بیماران بستري درتمامی پرسنل پرستاري
سیناي جونقان که در انجام مراحل مختلف این پژوهش 
تالش و همکاري بی شائبه اي داشتند اعالم می نماید. 
این پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی مصوب در دانشگاه 

910با شماره5/10/1389مورخ علوم پزشکی شهرکرد
.انجام شده است
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Background and aims: Chronic schizophrenic patients treated with some antipsychotic drugs
are suffering from metabolic disorders. The aim of present study was to determine the effect of a
group hiking in nature on some indexes of physical health and quality of life of patients with
schizophrenia.
Methods: In this randomized clinical trial study 62 eligible chronic schizophrenic patients in
Sina psychiatry hospital were allocated randomly in two control (n=30) and intervention (n=32)
groups. Control group received routine treatment, while patients in intervention group
participated in a group hiking program in nature, 90 minutes every morning for two months. At
the first and the end of the study, triglyceride, cholesterol, fasting blood sugar, Body Mass Index
and quality of life were evaluated in both groups.
Results: At the first of the study, there was not a significant difference between mean of quality
of life in two groups (P=0.09), but after intervention, quality of life in hiking group was
significantly improved (P<0.001). The total mean score of quality of life in hiking group at the
first of study was 81.69±11.26 and at the end of study was 77.62±10.93 (P<0.001), while
differences were not significant in control group (P>0.05). After intervention, in hiking group,
Body Mass Index and triglyceride level were decreased significantly (P<0.001).
Conclusion: Group hiking in nature could improve physical health and quality of life in chronic
schizophrenic patients, so more attention to this therapeutic method in these patients is necessary.

Keywords: Hiking, Physical Health, Quality of Life, Schizophrenia.


