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چکيده

تاریخ دریافت1400/04/27 :
تاریخ پذیرش1400/06 /28 :

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی میزان شیوع اختالل افسردگی در بیماران مصروع می
باشد .به همین منظور پژوهش گر با توجه به جنسیت ،سطح تحصی الت ،سن و وضعیت
اقتصادی بیماران میزان افسردگی را در بیماران مصروع برآورد کرده است .روش تحقیق حاضر
ارزشی ابی ،از نوع تحقیقات توصیفی می باشد به این صورت که گروهی از بیماران مصروع به
عنوان گروه مطالعه انتخاب ،سپس عالئم میزان افسردگی در این گروه ارزی ابی می شود.جامعه
آماری شامل کلیه بیماران مصروع مراجعه کننده در کلینیک های مغز و اعصاب شهر بندرعباس
می باشد.با توجه به این که روش پژوهش ارزشی ابی است روش نمونه گیری به صورت هدفمند
می باشد .در نتیجه به طور در دسترس از بین مراجعه کننده ها  60نفر به عنوان افراد
نمونه(گروه مطالعه) انتخاب شد.ابزار گردآوری اطالعات شامل پرسش نامه افسردگی بک و
پرسش نامه ویژگی های جمعیت شناختی می باشد.این پرسش نامه حاوی سؤال هایی است
که برخی از آن ها در خصوص سن ،جنس وضعیت تحصی لی و اقتصادی بیماران می باشد.در
این پرسش نامه وضعیت اقتصادی خانواده ها در  5سطح دسته بندی شد .که عبارت بودند از
خی لی خوب ،خوب ،متوسط ،ضعیف و خی لی بد و بر حسب نگرش بیماران تعیین می شد .و
برای تجزیه و تحلیل اطالعات از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد در بخش
آمار توصیفی به پارامترهای مرکزی و پراکندگی و جدول ها و نمودارها پرداخته و در بخش
آمار استنباطی به آزمون فرضیه ها پرداخته شد .برای آزمون فرضیه ها از روش آزمون های
ناپارامتریک کروسکال والیس و آزمون پارامتریک  tیک گروهی با استفاده از نرم افزار spss
استفاده شد .در نهایت نتیجه پژوهش نشان داد ،شیوع افسردگی در بیماران مصروع با نرخ
جهانی دارای و در سطح آلفای 0/05صدم دارای تفاوت معناداری نیست.هم چنین در این
مطالعه ،جنسیت ،سطح تحصی الت ،وضعیت اقتصادی با شیوع افسردگی در بیماران مصروع
عالی م همبستگی داشت .و با سن رابطه معناداری مشاهده نشد.

واژگان کليدي :اختالل افسردگی ،شیوع ،بیماری صرع.
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مقدمه
بیماری صرع یکی از شایعترین بیماری های مزمن عصبی است و شیوع آن حدود یک درصد عنوان شده است (کاپالن
سادوک.) 2003 ،
صرع بر اثر تخلیه الکتریکی غیر طبیعی بر اثر نورون های بیش از حد تحریک شده با غیر قطبی شدن بعد از سیناپس به
وجود می آید ،مکانیسم های عامل این غیر قطبی شدن شامل ،تغییر هدایت یونی ،کاهش مهار عصب رسانه گابا روی تحریک
پذیری کورتکس مغز ،افزایش تحریک پذیری کورتکس مغز در اثر گلوتامات می باشد (ماریو و مندز.) 2005 ،صرع ی ک نشانگان
است که در آن تغییرات الکتروفیزیو لوژیک تغییرات ساختمانی و بیو شیمیا یی در مغز به ویژه در سیستم لیمبیک ،لوب های
گیجگاهی و احتماالً لوب های پیشانی مشاهده می گردد .تغییرات مذکور امکان دارد بر عملکرد هیجانی ،رفتاری ،شناختی و
اجتماعی فرد مصروع اثر بگذارد .اگرچه آسیب شناسی روانی صرع به طور دقیق مشخص نشده است اما نتیجه افزایش اختالالت
روان پزشکی در این اختالل نورولوژیک د یده می شود (وینکلز.) 2004 ،
میزان بروز صرع در سالخوردگان و کودکان بیش از سنین دیگر است و مردان بیشتر از زنان درگیر می شوند (آندر یول و
همکاران .) 2001 ،مطالعات انجام شده در جمعیت عمومی ،شیوع اختالالت روان پزشکی را در مبتالیان به صرع دو برابر بیشتر از
غیرمبتالیان عنوان کرده اند (گاتازیز و همکاران .) 2004 ،شیوع کلی اختالالت روانی را در صرع مزمن  50 -60درصد ذکر کرده
اند .از بین اختالالت روان پزشکی مختلف همراه صرع ،حداکثر توجه به افسردگی شده است و اختالالت دیگر کمتر مورد توجه
بوده اند (بینبرگ و همکاران.) 2005 ،
در مورد شایع ترین اختالل روان پزشکی همراه با صرع اختالف نظر وجود دارد .برخی مطالعات افسردگی (پرین و همکاران،
 ) 1996و برخی دیگر اختالل اضطرابی (کاپالن سایدرس و همکاران ) 2005 ،را شایع¬ترین اختالل گزارش کرده اند .احساس بی
ارزشی ،ناامیدی ،غمگینی و عصبی بودن در مبتالیان به صرع بیش از غیرمبتالیان بوده است(استرین و همکاران .) 2005 ،نشانگان
مالل بین حمله ای و جنون صرع نیز از جمله اختالالت روان پزشکی گزارش شده در مبتالیان به صرع است (اسوینکل و همکاران،
 .) 2005گزارش شده که تفکرات خودکشی در ا ین بیماران بیشتر از جمعیت عمومی می باشد (کاپالن سادوک و همکاران.) 2005 ،
شیوع افسردگی در این بیماران دو برابر بیماران مبتال به سایر بیماری های ناتوانکننده است .اغلب افسردگی در این بیماران
تشخیص داده نمیشود ی ا به طور ناقص مورد درمان قرار میگیرد  .درمان ناقص افسردگی در این بیماران به طور بارز میتواند
پیامدهای مهمی را به دنبال داشته باشد (آندریول و همکاران.) 2001 ،
افسردگی باعث افت کیفیت زندگی مبتالیان به صرع می¬شود (کاپالن سادوک و همکاران .) 2005 ،اضطراب نیز می تواند
اثرات نامطلوب زیادی بر کیفیت زندگی مبتالیان به صرع وارد نماید (بینبرگ و همکاران .) 2005 ،وجود افسردگی در کنار صرع
به بهره گیری بیشتر از خدمات درمانی سرپایی ،بستری و هزینه بیشتر درمان منجر شده است (لی و همکاران.) 2005 ،
هم چنین عنوان شده که کیفیت زندگی مبتالیان به صرع ،بیش از آنچه وابسته به متغیرهای مرتبط با صرع باشد ،وابسته به
متغیرهای وابسته به سالمت روانی می¬باشد (گلیام .) 2005 ،علی رغم اهمیت فراوان ،افسردگی در مبتالیان به صرع کمتر مورد
تشخیص و درمان قرار می¬گیرد (جونز و همکاران .) 2005 ،پزشکان از طریق ارزیابی و تشخیص مشکالت روان پزشکی مبتالیان
به صرع خواهند توانست پیامدهای بیماران خود را ارتقا بخشند (استرین و همکاران.) 2005 ،
توجه بیشتر ارایه¬کنندگان خدمات بهداشتی به اختالالت روان پزشکی همراه در مبتالیان به صرع الزامی است (بلومرو
همکاران.) 1995 ،
افسردگی شایع ترین اختالل روان پزشکی است که بر اساس بر آورد سازمان جهانی بهداشت ،تا سال  ،2020پس از بیماری
های قلبی عروقی ،دومین بیماری تهدید کنندة سالمت و حیات انسان در سراسر جهان خواهد بود (ماری و لوپز1998 ،؛از ابراهیمی،
 .) 1386مبتال یان به اختالالت طبی مزمن ،به طور چشمگیری بیش از سایر افراد در معرض خطر ابتال به این بیماری هستند به
طوری که دربرخی از مطالعات میزان شیوع  15 -23در صد را برای آن گزارش کرده اند( لی.) 2007 ،
افسردگی امری شایع در میان بیماران مبتال به صرع است ،اما مطالعات اندکی در خصوص بررسی این اختالل وجود دارد.
(ماریو و همکاران ) 1986 ،شیوع افسردگی را به صورت مقایسه ای در بیماران سرپا یی مرتبط با معلولیت و پدیده شناسی آن در
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بیماران بالینی بستری شده در بیمارستان مورد بررسی قرار دادند .نتایج ا ین پژوهش نشان داد  55درصد از  175بیمار سرپایی
مصروع ،و  30درصد از  70مورد گروه کنترلی مقایسه ای ،مبتالبه افسردگی ،و  30درصد از بیماران مصروع در مقابل  7درصد از
گروه کنترلی ،تالش های قبلی در ارتباط با اقدام به خودکشی داشته اند .بیماران مصروع ،چهار برابر بیش از بیماران غیرمصروع،
سابقه بستری شدن در بیمارستان به علت افسردگی را داشتند 16 .بیمار حمله های جزئی داشته ،و  10نفر از هر  11بیمار مورد
ثبت امواج الکتریکی مغزی جانبی متمرکز بر نیم کره سمت چپ قرار گرفتند .این نتایج نشان دهنده اختالل روانی ناشی از کارکرد
معیوب روان مغزی یا لیمبیک می باشد (ماریو و همکاران.) 1986 ،
در اوایل قرن بیستم (کراپلین ) 1903 ،و سپس بلومر به توصیف افسردگی در بیماران مصروع ،که شامل یک الگوی چندشکلی
نشآن های ،و دربرگیرنده نشانه های مؤثر به همراه تحری ک پذیری خلقی باال ،و در آمیخته با خلق سرحالی ،ترس ،نشانه هایی از
اضطراب ،بی رمقی ،درد و بی خوابی بود ،پرداختند.
گاستات نیز این مشاهدات را مورد تایید قرار داد .بلومر ،اصطالح "اختالل بی قراری یا مالل بین حمله ای" را برای نام گذاری
این نوع از افسردگی در بیماران مصروع عنوان کرد .و دوره سیر مزمن آن را با استفاده از دوره های عاری از نشانه عودکننده که به
خوبی به دوزهای پایین تجویز داروهای ضد افسردگی جواب می داد ،توصیف نمود (بلومر و همکاران.) 1988 ،
میزان شیوع افسردگی عمده در جمعیت عادی را تا  25در صد نیز تخمین زده اند (سادوک و سادوک ) 2003 ،در حالی که
این رقم در مبتالیان به صرع چهار تا پنج برابر میزان متوسط آن در جامعه است (جونز و همکاران .) 2005 ،صرع همراه با افسردگی،
تأثیرات عمیقی بر جای می گذارد و به افت عملکرد روزانه و تنزل کیفیت زندگی بیمار ،کاهش پیشرفت تحصیلی در کودکان و
نوجوانان مبتال (توسون و همکاران) 2008 ،کاهش میزان ازدواج و افزایش نرخ بیکاری و تشنج ،مرگ و میر باال( ولسین و همکاران،
 ) 1999و افزایش نیاز به درمان های پزشکی منجر می شود.از لحاظ آماری  1 -5درصد افراد جامعه به عارضه صرع مبتال هستند
و امکان ابتال به صرع برای هر کس وجود دارد (میالنی فر.) 1383 ،
میزان خودکشی نیز در بیماران مصروع ،چهار تا پنج برابر جمعیت عادی است (المبرت .) 1999 ،استرس های روانی-
اجتماعی ،به و یژه افسردگی ،از عوامل افزایش دهنده خطر خودکشی در این بیماران است ( .المبرت.) 1999 ،
 193بیمار سرپایی مصروع بالغ را از لحاظ افسردگی و نیز تمایل به خودکشی مورد ارزیابی قرارگرفتند.نتایج نشان داد شیوع
تمایل به خودکشی در بین این بیماران11 /9 ،درصد بود(هکمویک . ) 2012
به طور معمول ،افسردگی اساسی به صورت عودکننده و بازتکرار شونده ،و با نشانه هایی از اضطراب ویا اختالالت اضطرابی
بروز می کند ،و این بیماری جنبی خطرخودکشی را که در بیماران مصروع باالتر از عموم جمعیت می باشد ،را افزایش می دهد.
مروری بر  11مطالعه ،نشان داد که نرخ کلی خودکشی در افراد مصروع ،پنج برابر بیشتر از عموم جامعه ،و  25برابر میزان مورد
انتظار بیماران مبتال به حمله های جزئی ناشی از لب گیجگاهی است .نرخ خودکشی متوسط طول عمر برای بیماران مصروع12
درصد ،و برای عموم جمعیت  1 /1الی  1 /2درصد است (کانر.) 2009 ،
در مدل شناختی افسردگی ،محرک خلق افسرده ،رویدادهای منفی و پر استرس زندگی است .رویدادهای پر استرس بخش
عمدة زندگی بیماران مبتال به صرع را تشکیل می دهند .ایتال به صرع ،درمان آن و درگیر بودن همیشگی با ی ک اختالل عصب
شناختی مزمن ،طیفی از استرس برای بیمار در پی دارد  .در بسیاری از موارد ،افراد مبتال در فاصلة بین حمالت ،توانایی زندگی
طبیعی را دارند ،اما مشکالت مربوط به آثار جانبی درمان ،ترس از دست دادن کنترل و انگ های اجتماعی نادرست محدودیت
های اجتماعی وسیعی برای مبتالیان ایجاد می کند.
ماهیت غیر قابل پیش بینی حمالت ،مبتالیان به صرع را اکثراً با موقعیت های پراسترس مثل مشکالت مربوط به کار و
استخدام و روابط بین فردی ضعیف مواجه می کند (دوینسکی.) 2001 ،
با توجه به اثرات نامناسب اختالالت روان پزشکی بر زندگی بیماران و ضرورت توجه به این اختالالت ،مطالعه حاضر با هدف
تعیین فراوانی افسردگی در بیماران مبتال به صرع و هم چنین بررسی ارتباط بین فراوانی عالیم مذکور و برخی متغیرها انجام شده
است.
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درمان دارویی افسردگی در صرع پیچیده است زیرا همواره این نگرانی وجود دارد که بعضی از انواع داروهای ضد افسردگی
ممکن است فراوانی حمالت را تحت تأثیر قرار دهند.مطالعات نشان داده است که درمان شناختی -رفتاری ،دست کم به اندازه
درمان دارویی بر درمان عالیم افسردگی تأثیر دارد.تحقیقات مربوط به صرع ،غالباً بر شیوع اختالالت روان پزشکی این بیماران
(پلوک .) 2004 ،تأثیر همایندی افسردگی با صرع بر کیفیت زندگی بیماران (کرامر و همکاران ) 2003 ،تأثیر ویژگی های بالینی
حمالت ،پی آمدهای جراحی یا تأثیر درمان دارویی بر کیفیت زندگی این بیماران متمرکزند(بولیون و همکاران.) 2004 ،
با توجه مسأله مطرح شده پژوهش گر به دنبال پاسخ به این سؤال است که میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در
بیماران مصروع تا چه میزان است ؟

افسردگی
افسردگی بیماری جسمی وروانی شایع عصر ماست .و در تمامی جهان روندی فزاینده دارد .این در حالی است که حدود نیمی
از مبتالیان به افسردگی یا از بیماری خود بی خبرند یا بیماری آن ها چیزی دیگر ،تشخیص داده شده است .افسردگی عبارت
است ،از احساس غم ،دلسردی ،یا ناامیدی به مدت حداقل  2هفته در اغلب روزها و ساعات روز .افسردگی یک بیماری اختصاصی
نیست بلکه در تمام سنین و همه نژادها ،هم در زنان و هم مردان ظاهر می شود .افسردگی بیماری منفردی نیست بلکه انواع
گوناگون دارد به طوری که در بعضی افراد به صورت هایی ظاهر می شود که معموالً آن را افسردگی نمی دانیم.
افسردگی پس از آنکه درمان شد غالباً باز می گردد .افسردگی مسائل گوناگونی به همراه دارد .غیراز مسائل پزشکی و اندوه
که بسیار شایع است ،فرد مبتال به افسردگی خود را در کارها مورد تبعیض و از نظر اجتماعی مطرود و حتی منفور خانواده می
بیند .گاهی انزوای همراه افسردگی ،بیمار انی را که وضعی درمان پذیر دارند به دوری از مردم سوق می دهد(کاپالن و همکاران،
.) 2005

عالیم و نشانهها ي اختالالت افسردگی
احساس غم و اندوه ،نبود احساس شادی ،خوشحال نشدن از حوادث و اتفاقاتی که شادی آفریناند ،لذت نبردن از موضوعهایی
که پیش از بیماری لذتبخش بودهاند .بیتفاوتی نسبت به امور جاری و اتفاقات ،نداشتن انگیزه ،ناامیدی ،درماندگی ،نقصان حس
اعتماد به نفس ،اختالل حس گذر زمان ،زمان به کندی میگذرد یا برعکس ،انزواطلبی ،حساس بودن ،زود متأثر شدن ،گریان
بودن ،احساس پوچی ،احساس سرخوردگی ،تنش ،نگرانی ،اضطراب ،تحریکپذیری ،خشم و پرخاشگری (اتینگر و همکاران.) 1998 ،
فقدان توجه ،کاهش نیروی تمرکز فکر ،فراموشکاری ،حواس پرتی ،انحراف فکر ،عدم تصمیم گیری بدبینی ،احساس تقصیر و
گناه ،خود را بیکفایت ،ناکارآمد و بیارزش دانستن ،افکار انتساب به خود افکار گزند و آسیب ،اقدام به خودکشی ،بیاشتها یی یا
پراشتهایی ،تهوع ،یبوست و سایر عالیم گوارشی .تندی وکندی ضربان قلب ،نفس تنگی ،سرفه های روان زاد (سرفه بدون عامل
تحریک کننده) ،احساس درد در تمام بدن ،دردهای متحرک ،گرفتگی عضالت ،خستگی مداوم ،ضعف .اختالل خواب ،کاهش میل
جنسی ،کاهش انرژی که به صورت احساس سستی ،بی قوتی می باشد.
بی حوصلگی ،شایع ترین عالمت بیماران افسرده و شامل؛ ناخشنودی ،بدخلقی ،بی تابی است .ع دم رعایت امور بهداشتی،
کندی حرکت ،با آهنگی پایین صحبت کردن و غیره (داویدیان.) 1380 ،

انواع افسردگی
 -1افسردگی اساسی  :این نوع افسردگی اختالل در خلق ،که معموالً  2هفته به طول می انجامد .احساس دلتنگی ،عدم لذت
از فعالیت های دلپذیرواحساس گناه از نشانه های آن است .این نوع افسردگی خطرناک بوده و می تواند به خود کشی منجر گردد.
اختالل افسردگی اساسی بیشتر در افرادی است که هیچ ارتباط بین فردی نزدیکی ندارند و یا طالق گرفته یا متارکه کرده
اند.اختالل دو قطبی در افراد طالق گرفته یا مجرد شایع تر از افراد متأهل است ،این تفاوت ممکن است به دلیل شروع ا ین اختالل
در سنین پایین و نیز اخالفات زناشویی باشد(.سادوک وسادوک.) 2003 ،
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 -2افسردگی مزمن :شدت عالیم آن از افسردگی اساسی کمتر بوده اما دوره آن طوالنی و ممکن است 2 ،الی  5سال به طول
انجامد .عالیم آن معموالً ناتوان کننده نمی باشد اما در عملکرد مناسب و احساس خوشایندی فرد تاثیرگذار است.
 -3اختالل انطباقی باخلق افسرده :هرگاه انسان عزیزی را از دست می دهد ،شغلش را از دست داده و یا تغییر می دهد ،و یا
آگاه می گردد که بیماری العالجی دارد کامالً طبیعی است که احساس استرس ،اندوه و خشم کند .اما در نهایت امر افراد خود را
با شرایط پدید آمده وفق می دهند  .اما برخی قادر به چنین عملی نمی باشند .هنگامی که واکنش فرد به یک موقعیت و یا حادثه
سبب افسردگی در وی می گردد به آن اختالل در انطباق می گویند.
 -4اختالل دو قطبی  :به تغییرات غیر قابل پیش بینی خلق از شیدایی تا افسردگی اختالل دو قطبی
می گویند.در یک زمان فرد رفتار برون گرایی مفرط ،پرحرفی ،خودبزرگ بینی ،بروز می دهد و در دوره ای دیگر افسرده می
گردد.
 -5افسردگی فصلی  :این نوع افسردگی معموالً در زمستان شیوع می یابد .علت آن کاهش تابش نور خورشید است.این
افسردگی سبب سردرد ،تحریک پذیری و کاهش سطح انرژی می گردد.

تعریف صرع
صرع شا یع ترین بیماری نورولوژیک در جمعیت عمومی است و تقریباً یک درصد مردم دچار این بیماری هستند
(وینکلزوهمکاران.) 2005 ،
صرع نوعی بیماری است که شخص مبتال به آن مستعد حمالت تکراری ناشی ازصرع می باشد وبنا براین تشخیص ،بیماری
صرع عبارت است از ،سنجش احتمال بروز حمالت بیماری .ازطرف دیگر ،اگرفردی به دلیل آسیب در بخشی از مغز چندین بار
دچارحمله شود ،احتمال بروز حمله بعدی وی بسیار باال است ومطابق با تشخیص پزشکی به صرع مبتال می باشد.اغلب پزشکان
بیماری فردی راکه دری ک سال دو بار دچارصرع شده باشد ،صرع تشخیص می دهند .زیرا دراین وضعیت احتمال بروز حمله سوم
بیش از  80درصداست(تورتا و کلر.) 1999 ،
مشکل تشخیص در افرادی دیده می شود که فقط ی ک حمله صرعی داشته اند و در این موارد پزشک به کمک آزمایش های
مختلف و با استفاده ازمعلومات مربوط به نوع حمله و دالیل آن احتمال بروز حمله بعدی را ارزیابی می کند.
مشکل بعدی این است که چنان چه بیماری فردی صرع تشخیص داده شود چند سال باید بگذرد و او به حمله دچارنشود تا
بپذیریم دیگر به صرع دچارنمی شود ؟ متاسفانه پاسخ این سؤال آسان نیست اما به طورقطع ،حمالت افراد مبتال به صرع سرانجام
پایان می یابد .بنابراین نباید آن ها را جزء افراد مبتال به صرع به حساب بیاوریم.
باید این واقعیت مهم را به خاطر بسپاریم که صرع یک بیماری نیست بلکه عالمتی از یک بیماری به حساب می آید .عالمت
بیماری چیزی است که بیمار آن را بروز می دهد.در مورد صرع نیز همین گونه است که باید صرع را به عنوان نشانه ای از اختالالت
مغزی مورد توجه قرار داد .طیف وسیعی ازبیماری های مغزی ممکن است باعث بروزصرع شوند(ماریو و مندز.) 2005 ،

پيشينه پژوهش
(کریستین و همکاران ) 2010 ،به برآورد میزان شیوع افسردگی در اشخاص مبتال به صرع پرداختند نتایج پژوهش آن ها
نشان داد صرع به طور معناداری با افسردگی ارتباط داشته ،وافسردگی شیوع باالیی در میان افراد مبتال به صرع داشته است.این
یافته ها ،اهمیت شناسایی و مدیریت افسردگی در میان افراد مبتال به صرع را پررنگ تر و برجسته تر می سازد.
(گیلیام وهمکاران ) 2012 ،در این خصوص پژوهشی انجام دادند.هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع و عوامل زمینه ساز
اقدام به خودکشی در میان یک نمونه¬ بزرگ از بیماران سرپایی مبتال به صرع بود 193 .بیمار سرپایی مصروع بالغ را از لحاظ
افسردگی و نیز تمایل به خودکشی مورد ارزیابی قراردادند.عوامل اجتماعی و مرتبط با صرع ،میزان تأثیر درمان و کیفیت مرتبط با
سالمت زندگی نیز در این افراد مورد ارزیابی قرار گرفت .شیوع تمایل به خودکشی در طول دو هفته سپری شده 11 /9 ،درصد بود.
و حدود یک چهارم از نمونه های دارای تمایل به خودکشی ،فاقد نشانه¬های معنادار و قابل مشاهده در ارتباط با افسردگی بودند.
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(کانر ) 2009 ،پژوهشی با عنوان صرع و اختالل خلقی به انجام رساند.اختالالت افسردگی ،گونه ای شایع از بیماری های
جانبی همراه با صرع ،و دارای تأثیری منفی بر کیفیت زندگی می باشد.شیوع افسردگی در افراد مصروع ،به احتمال زیاد نشان
دهنده یک رابطه دوسویه میان دو عارضه است  .درمان اختالالت افسردگی در افراد مصروع ،با استفاده از مهارکننده بازجذب
سروتونین روشی ایمن است.
(دوینسکی ) 2004 ،پژوهشی در رابطه با صرع و افسردگی ،برای ارزیابی ویژگی¬های شخصیت و تأثیرات افسردگی بر
شخصیت ،در بیماران مصروع ،انجام داد 23 .بیمار دچار افسردگی و  25نمونه سالم در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند.
پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه شخصیتی  MMPIمورد استفاده قرار گرفتند.نتایج نشان داد که هیستریا ،پارانو یا ،وارونگی
یا هم جنس خواهی اجتماعی ،و افسردگی ،در بیماران مصروع ناشی از لوب گیجگاه و افسردگی در مقایسه با گروه کنترلی باالتر
بوده است.بیماران مبتال به صرع و افسردگی ،در سطح باالتری از اضطراب و افسردگی در مقایسه با گروه کنترلی افراد سالم قرار
داشتند.نتایج ا ین مطالعه نشان داد که افسردگی ممکن است برخی تأثیراتی بر دگرگونی شخصیتی مشاهده شده در بیماری صرع
داشته باشد.
(مارتینوویک وهمکاران  ) 2006برای کاهش نشانه های زیر آستانه ای افسردگی در نوجوانان مبتال به صرع ،درمان شناختی-
رفتاری پیش گیرانه را با مشاوره معمولی مقایسه وبه این نتیجه رسی دند که اثر درمان شناختی -رفتاری بیش از مشاورة معمولی
است.
(ظهیرالدین و قریشی) 1387 ،پژوهشی با عنوان بررسی میزان عالئم افسردگی در بیماران مبتال به صرع تونیک-کلونیک به
انجام رسانی دند هدف از این مطالعه بررسی میزان عالئم افسردگی و برخی عوامل خطر مرتبط با آن در این بیماران بوده تا ضرورت
توجه به بیماری افسردگی و درمان بهموقع آن مورد تأکید قرار گیرد .در این مطالعه توصیفی  97بیمار مصروع که به بیمارستان
های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال  1382مراجعه کرده بودند از نظر ابتال به افسردگی توسط پرسشنامه
بک و پرسشنامه محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند ،که 51 /6درصد از بیماران صرع تونیک -کلونیک بر اساس تست بک مبتال
به افسردگی خفیف و متوسط بودند.
در این بیماران ،بین افسردگی با متغیرهای وضعیت شغلی ،وضعیت تحصیلی ،وضعیت اقتصادی و محل سکونت رابطه
معناداری وجود داشت اما با سایر متغیرها رابطه معناداری وجود نداشت.نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده باال بودن میزان
عالئم افسردگی در بیماران مصروع بود که در اکثر موارد درمان مناسبی دریافت نکرده بودند.باتوجه به قابل درمان بودن افسردگی
و اثرات مفید درمان آن ،غربالگری و تشخیصبه موقع افسردگی در آن ها مهم و سودمند است.
(نوحی ،آذر ،کارآمد ،شفیعی کندجانی ،امیری ،حبیبی وآثاری ) 1390 ،پژوهشی با عنوان فراوانی عالیم افسردگی ،اضطراب
منتشر ،وسواس وترس مرضی در فاز بین حمله ای مبتالیان به صرع به انجام رسانی دند.در این مطالعه توصیفی 137 ،بیمار مصروع
مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی دانشگاه امام حسین و انجمن صرع ایران در سال  1383بررسی شدند .چک لیستی شامل
متغیرهای دموگرافیک و پرسش نامه -R90 SCL-شامل سئواالت مربوط به افسردگی ،اضطراب منتشر ،وسواسی -جبری و ترس
مرضی تکمیل گردید.فراوانی نسبی عالیم افسردگی ،اضطراب منتشر ،وسواس ،و ترس مرضی به ترتیب  8 /55 ،44 /9 ،55 /4و 2/23
درصد بود .عالیم ترس مرضی ارتباط معنا¬داری با سطح تحصیالت کمتر ،بیکاری و سن بیشتر داشت .عالیم وسواس اجباری و
اضطراب منتشر با افزایش سن ارتباط معناداری داشت.عالیم مورد بررسی با جنس ،وضعیت تاهل ،میزان مصرف دارو ،طول مدت
ابتال و نوع صرع ارتباط آماری معنا¬داری نداشت .نتیجه پژوهش نشان داد عالیم افسردگی و وسواس جبری در درجه اول و عالیم
اضطراب منتشر و ترس مرضی در درجه بعد ،از علل از کارافتادگی مبتالیان به صرع در فواصل بین حمله ای صرع بودند.بر این
اساس ،همکاری نزدیک بین روان پزشکان و متخصصین ا عصاب در رویکرد درمانی بیماری صرع ضروری می نماید.

روش تحقيق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی می باشد زیرا تحقیق کاربردی تالشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی
است که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی ،1379 ،ص .) 94

رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی ،شماره  ،27پاییز  ،1400ص 1 -15
ISSN: 2476-3675

http://www. RassJournal. ir

تحقیق حاضرارزشیابی ،ازنوع تحقیقات توصیفی می باشد.بدین صورت که گروهی از بیماران مصروع به عنوان گروه مطالعه
انتخاب ،سپس عالئم میزان افسردگی در این گروه ارزیابی می شود.روش ارزشیابی ،روشی است که در آن به طور قابل مالحظه ای
از طرح های تحقیق ،ابزارهای اندازه گیری ،فنون تجزیه وتحلیل داده ها استفاده می شود.پژوهش گران در این روش بیشتر به
دنبال روابط تعمیم پذیری بین متغیرها هستند.به طور کلی روش ارزشیابی ،فرایندی است که در آن اطالعات جمع آوری شده
ودرباره ارزش اجزای مختلف طرح مورد نظر تصمیم گیری می شود.روش ارزشیابی دارای اهداف ،منابع,رویه ومد یریت می باشد.از
انواع روش ارزشیابی ،می توان به ارزشیابی فردی ،ارزشیابی هدف-محور وارزشیابی موقعیت اشاره کرد .در این پژوهش جامعه
آماری شامل کلیه بیماران مصروع مراجعه کننده در کیلنیک های مغز و اعصاب شهر بندرعباس بوده است.
با توجه به این که روش پژوهش ارزشیابی است روش نمونه گیری به صورت هدفمند می باشد.در نتیجه به طور در دسترس
از بین مراجعه کننده ها  60نفر به عنوان افراد نمونه(گروه مطالعه) انتخاب شد.

روشها و ابزار تجزیه و تحليل دادهها
روش های تجزیه و تحلیل اطالعات این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت خواهد گرفت  .در سطح توصیفی
با استفاده از مشخصات آماری مانند فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار به تجزیه و تحلیل اطالعات پرداخته و در سطح
استنباطی متناسب با سطح سنجش دادهها و فرضه های اساسی آزمون آماری ،از روش آزمون  tگروه مستقل و ی ک گروهی با
استفاده از نرم افزار  spssاستفاده می شود .و در صورت عدم نرمال بودن داده ها از آزمون های ،یو مان ویت نی و خی دو استفاده
می شود.

یافته ها ي پژوهش
بررسی آزمون نرمال بودن داده ها
جدول  -1مربوط به آزمون کولموگروف -اسميرنوف
جهت بررسی نرمال بودن داده ها

متغيروابسته

افسردگی

تعداد

50

میانگین
انحراف استاندارد

1 /48
0 /657

کولموگروف -اسمیرنوف () Z

0 /846

سطح معناداری

0 /472

نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف نشان داد میزان  zمحاسبه شده در سطح آلفای  5صدم معنادار نیست یعنی میزان p-
 valueاز  5صدم بزرگتر است و فرض صفر مبنی بر نرمال بودن نمرات مربوط به افسردگی رد نمی شود در نتیجه می توان گفت
نمرات مربوط افسردگی دارای توزیع نرمال بودند بر همین اساس ،الزم است از آزمون پارامتریک برای آزمون فرضیه ها استفاده
کرد .برای فرضیه اصلی و برای مقایسه افسردگی در دو جنس از آزمون های پارامتری ک استفاده شد اما با توجه به اینکه تعداد افراد
نمونه در طبقات متفاوت پایین بود برای فرضیه های دوم ،سوم و چهارم در پژوهش حاضر از آزمون نا پارامتریک کروسکال والیس
استفاده شد.

سؤال ها ي تحقيق
سؤال اصلی  :میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به نرخ جهانی چه میزان است؟
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برای آزمون این سؤال ها از  tتک متغیره استفاده شد .برای این منظور ابتدا تعداد سؤال های میانگین مورد انتظار (جامعه)
محاسبه و سپس میانگین نمونه به دست آمده با آن میانگین ،محاسبه گردید.
جدول -2جدول آمار توصيفی مربوط به شيوع افسردگ ی در بيماران مصروع با توجه به نرخ جهان ی

متغير
وابسته

تعداد

ميانگين

50

1 /48

افسردگی

انحراف

t

استاندارد

-0 /194

0 /657

تفاوت

سطح

درجه

ميانگين ها

معناداري

آزادي

-0 /018

0 /847

49

نتایج جدول فوق نشان می دهد  tمشاهده شده (  ) t = -0 /194در سطح  α=0 /05با  %95اطمینان از نظر آماری معنادار نیست
و فرض صفر رد نمی شود .همچنین بین میانگین مشاهده شده (  ) 1 /48و مورد انتظار(  ) 1 /5تفاوت معناداری مشاهده گردید یعنی
میزان میانگین شیوع افسردگی در بیماران مصروع با نرخ جهانی دارای تفاوت معناداری نیست و میانگین ها در ی ک سطح بودند
فرضيه هاي تحقي ق
فرضيه اول:
میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع زن و مرد متفاوت است .برای آزمون این فرضیه از  tگروهای مستقل استفاده شد.
جدول -3جدول نتایج ميانگين  ،مقدار و انحراف استاندارد شيوع افسردگ ی در بيماران مصروع با توجه به جنسيت

متغير
وابسته

گروهها

تعداد

ميانگين

زن
مرد

32
18

1 /64
1 /19

افسردگی

انحراف
استاندارد
0 /678
0 /521

t

تفاوت

سطح

درجه

ميانگين

معناداري

آزادي

0 /444

20

48

2 /41

نتایج سنجش این فرضیه از ازمون  tگروه های مستقل استفاده شد که  tمشاهده شده(  ) t =2 /41در سطح آلفای  5درصد
معنادار است و فرض صفر رد می شود به عبارتی میانگین افسردگی در بیماران مصروع زن و مرد تفاوت وجود دارد به طوری که
با توجه به میانگین ها چنین استنباط می شود که در زنان میزان افسردگی نسبت به مردان باالتر است و این تفاوت هات از نظر
آماری در سطح آلفای  5صدم با  95درصد اطمینان معنادار است.
فرضيه دوم:
میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به وضعیت تحصیلی افراد متفاوت است .برای آزمون این فرضیه از کروسکال
والیس استفاده شد.
جدول-4آمار توصيف ی مربوط به ميزان شيوع افسردگ ی
در بيماران مصروع با توجه به وضعيت تحصي ل ی

رشته تحصيلی

تعداد

ميانگين رتبه اي

زیر دیپلم
دیپلم

14
6

32 /50
30 /25

فوق دیپلم

16

21 /00

لیسانس
فوق لیسانس

12
2

24 /38
5 /00

کل

50
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جدول فوق مربوط به میانگین رتبه ای شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به سطح تحصیالت آن ها است همان طور
که مشاهده گردید ،بیمارانی که از نظر وضعیت تحصیلی در سطح پا یین یعنی کمتر از دیپلم قرار دارند ،شیوع افسردگی در آن ها
دارای رتبه 32 /50است ،بیمارانی که دارای سطح تحصیالت دیپلم بودند ،دارای شیوع افسردگی با رتبه  30 /25بیمارانی که دارای
سطح تحصیالت فوق دیپلم دارای شیوع افسردگی با رتبه  21بیمارانی که دارای سطح تحصیالت لیسانس بودند ،دارای شیوع
افسردگی با رتبه 24 /38و بیمارانی که دارای سطح تحصیالت فوق لیسانس بودند ،دارای شیوع افسردگی با رتبه  5بودند.همان
طور که مشاهده گردید ،بیماران با تحصیالت پا یین ،دارای باالترین میزان افسردگی و بیماران دارای سطح تحصیالت فوق لیسانس
دارای افسردگی پایینی بودند.
جدول -5جدول آمار توصيفی مربوط به آزمون کروسکال واليس

ضریب خی دو

درجه آزادي

سطح معناداري

9 /45

4

0 /050

نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد میزان خی دو (  ) 9 /45با درجه آزادی  4در سطح آلفای  %5معنادار است و فرض صفر
رد شد .درواقع سطح تحصیالت در میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع مؤثر است و با توجه به میانگین ها می توان گفت
افراد دارای سطح تحصیالت پا یین میزان افسردگی باالتر وافراد سطح تحصیالت فوق لیسانس نسبت به دیپلم و زیر د یپلم دارای
سطح پایین تری از افسردگی هستند.
35
30

25

15
10
5
فوق لیسانس

لیسانس

فوق دیپلم

دیپلم

زیر دیپلم

5

24.38

21

30.25

32.5

0

درصد

نمودار: -1نمودار رتبه درصدي مربوط به ميزان شيوع افسردگی در بيماران مصروع با توجه به وضعيت تحصيلی

فرضيه سوم:
میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به سن آن ها متفاوت است .
جدول-6جدول آمار توصيفی مربوط به ميزان شيوع افسردگی در بيماران مصروع با توجه به سن

سن

تعداد

ميانگين رتبه اي

تا  20سال
بین  25 -21سال

12
11

26/54
22 /91

بین  30 -26سال

10

24 /65

بین  35 -31سال

7

16/64

بین  40 -36سال

4

35 /75

Axis Title

20

رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی ،شماره  ،27پاییز  ،1400ص 1 -15
ISSN: 2476-3675

http://www. RassJournal. ir

بین  45 -41سال

2

41 /00

بین  50 -46سال
باالتر از  50سال
کل

1
3
50

35 /50
27 /00

جدول فوق مربوط به میانگین رتبه ای شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به سن آن ها بوده است .همان طور که
مشاهده گردید بیمارانی که سن شان تا  20سال است شیوع افسردگی در آن ها دارای رتبه  26/54است ،سنین  21تا  25سال
دارای شیوع افسردگی با رتبه  ،22 /91سنین  26تا  30سال دارای شیوع افسردگی با رتبه  ،24 /65سنین  31تا  35سال دارای
شیوع افسردگی با رتبه  16/64سنین  36تا  40سال دارای شیوع افسردگی با رتبه  ،35 /75سنین  41تا  45سال دارای شیوع
افسردگی با رتبه  41سنین  46تا  50سال دارای شیوع افسردگی با رتبه 35 /50و سنین باالتر از  50سال دارای شیوع افسردگی
با رتبه  27بوده است.
جدول -7جدول آمار توصيفی مربوط به آزمون کروسکال واليس

ضریب خی دو

درجه آزادي

سطح معناداري

7 /79

7

0 /351

نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد میزان خی دو (  ) 7 /79با درجه آزادی  7در سطح آلفای  %5معنادارنیست و فرض
صفر رد نمی شود در واقع می توان گفت سن در میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع مؤثر نیست.
45
40
35

30

20

Axis Title

25

15
10
5

باالتر از 50

بین 46-50

بین 41-45

بین 36-40

بین 31-35

بین 26-30

بین 21-25

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سال

27

35.5

41

35.75

16.64

24.65

22.91

0
تا  20سال
26.54

درصد

نمودار: -2نمودار رتبه درصدي ميزان شيوع افسردگی در بيماران مصروع با توجه به سن آن ها

نمودار فوق مربوط به میانگین رتبه ای شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به سن آن ها ،دامنه سن بیماران تا 50
سال است سنین  40سال میزان افسردگی باال بوده است و از  41به باال افسردگی دارای روند نزولی بوده است  .سنین زیر 20
سال نیز نسبت به سنین بین  20تا  39سال دارای افسردگی بیشتری بوده است.در نهایت افسردگی در سن باالتر در بیماران
مصروع بیشتر است که این میزان معنا دار نیست و ممکن است به دلیل مقدار کم حجم نمونه چنین نتایجی حاصل گردیده است.
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فرضيه چهارم:
میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به وضعیت اقتصادی خانواده متفاوت است.
جدول  -8جدول آمار توصيفی ميزان شيوع افسردگی در بيماران مصروع با توجه وضعيت اقتصادي

وضعيت اقتصادي

تعداد

ميانگين رتبه اي

ضعیف

5

43 /40

متوسط
خوب

22
23

21 /75
25 /20

مجموع

50

جدول فوق مربوط به میانگین رتبه ای شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به وضعیت اقتصادی آن ها است همان
طور که مشاهده گردید .بیمارانی که از نظر وضعیت اقتصادی ضعیف بودند ،شیوع افسردگی در آن ها دارای رتبه  ،43 /40بیمارانی
که دارای وضعیت اقتصادی متوسط بودند ،دارای شیوع افسردگی با رتبه  21 /75و بیماران با وضعیت اقتصادی خوب ،دارای شیوع
افسردگی با رتبه  25 /20بودند.همان طور که مشاهده گردید بیمارانی که از نظر وضعیت اقتصادی ضعیف بودند دارای باالترین
میزان افسردگی و بیماران دارای وضعیت اقتصادی متوسط دارای افسردگی پایین ،بیماران دارای وض عیت اقتصادی خوب نسبت
به بیماران دارای وضعیت اقتصادی ضعیف دارای افسردگی کمتر و نسبت به بیماران دارای وضعیت اقتصادی متوسط دارای
افسردگی باالتری بودند.
جدول -9جدول آمار توصيفی مربوط به آزمون کروسکال واليس

ضریب خی دو

درجه آزادي

سطح معناداري

9 /03

2

0 /011

نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد میزان خی دو (  ) 9 /03با درجه آزادی  2در سطح آلفای  %5معنادار است و فرض صفر
رد شد.در واقع وضعیت اقتصادی در میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع مؤثر است و با توجه به میانگین ها می توان گفت
افراد دارای وضعیت اقتصادی پایین میز ان افسردگی باالتری دارند و وضعیت اقتصادی متوسط نسبت به وضعیت اقتصادی باال و
پایین دارای میزان پایین تری از افسردگی است.

رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی ،شماره  ،27پاییز  ،1400ص 1 -15
ISSN: 2476-3675

http://www. RassJournal. ir

50
45
40
35

30
Axis Title

25
20

15
10
5

خوب

متوسط

ضعیف

25.2

21.75

43.4

0
درصد

نمودار -3نمودار رتبه درصدي مربوط به ميزان شيوع افسردگی در بيماران مصروع با توجه به وضعيت اقتصادي

نمودار فوق مربوط به میانگین رتبه ای شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به وضعیت اقتصادی آن ها است همان
طور که مشاهده گردید بیمارانی که از نظر وضعیت اقتصادی ضعیف بودند ،شیوع افسردگی در آن ها باالست زیرا دارای رتبه
درصدی  43 /4در افسردگی ،بیماران دارای وضعیت اقتصادی متوسط ،دارای شیوع افسردگی با رتبه  21 /75و بیماران با وضعیت
اقتصادی خوب ،دارای شیوع افسردگی با رتبه  25 /20بودند .همان طور که مشاهده گردید بیمارانی که از نظر وضعیت اقتصادی
ضعیف بودند دارای باالترین میزان افسردگی ،بیماران دارای وضعیت اقتصادی متوسط دارای افسردگی پایین وبیماران دارای
وضعیت اقتصادی خوب نسبت به بیماران دارای وضعیت اقتصادی ضعیف دارای افسردگی کمتر و نسبت به بیماران دارای وضعیت
اقتصادی متوسط دارای افسردگی باالتری بودند.

نتيجه گيري
در بررسی فرضیه میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به نرخ جهانی نتی جه زیر حاصل شد:
برای آزمون این فرضیه از  tتک متغیره استفاده شد .برای این منظور ابتدا با توجه به تعداد سؤال ها ،میانگین مورد انتظار
(جامعه) محاسبه و سپس میانگین نمونه به دست آمده با آن میانگین محاسبه گردید.نتایج نشان داد  tمشاهده شده ( ) t= -0/194
در سطح  α=0 /05با  %95اطمینان از نظر آماری معنادار نی ست و فرض صفر رد نمی شود.به عبارتی بین میانگین مشاهده شده
(  ) 1 /48و مورد انتظار(  ) 1 /5تفاوت معناداری مشاهده نمی شود یعنی میزان میانگین شیوع افسردگی در بیماران مصروع با نرخ
جهانی دارای تفاوت معناداری نیست و میانگین آن ها در یک سطح می باشد.
در بررسی فرضیه میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به وضعیت تحصیلی افراد متفاوت است .برای آزمون این
فرضیه از کروسکال والیس استفاده شد ،نتایج زیر حاصل شد:
نتایج نشان داد میزان خی دو (  ) 9 /45با درجه آزادی  4در سطح آلفای  %5معنادار است و فرض صفر رد می شود در واقع
چنین برآورد شد ،سطح تحصیالت در میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع مؤثر است و با توجه به میانگین ها می توان گفت
افراد دارای سطح تحصیالت پایین میزان افسردگی باالتری دارند و سطح تحصیالت فوق لیسانس نسبت به دیپلم و زیر دیپلم
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دارای سطح پایین تری از افسردگی است.بررسی ها نشان داده است که بین وضع اجتماعی و اقتصادی بیمار وافسردگی ارتباط
نزدیکی وجود دارد.میزان شیوع افسردگی در افراد کم درآمد ،بیکار ،کم سواد وبی سواد 2تا  4بار بیشتراز شیوع آن در بین افراد
تحصیل کرده و حرفه ای است.با توجه به نتایج به دست آمده ،چ نین استنباط می شود هر چه افراد از نظر سطح تحصیالت باالتر
باشند قدرت سازگاری بیشتر با مشکالت و مسایل را دارند.به همین منظور در بیماران مصروع نیز این امر صادق است.
در بررسی فرضیه میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به سن آن ها متفاوت است ،نتایج زیر حاصل شد:
نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد میزان خی دو (  ) 7 /79با درجه آزادی  7در سطح آلفای  %5معنادار نیست و فرض
صفر رد نمی شود در واقع چنین برآورد شد که سن در میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع مؤثر نیست.هر چند بسیاری
ازاختالالت روان پزشکی از جمله اضطراب و دیگر اختالالت خلقی در سنین باال بیشتر است(نوحی و همکاران) 1390 ،اما در
پژوهش حاضر شاید به دلیل محدود بودن نمونه آماری یا سایر علل محیطی نتایج معناداری مشاهده نشد.
در بررسی فرضیه میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به وضعیت اقتصادی خانواده متفاوت است ،نتایج زیر
حاصل شد:
نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد میزان خی دو (  ) 9 /03با درجه آزادی  2در سطح آلفای  %5معنادار است و فرض صفر
رد می شود.می توان گفت وضعیت اقتصادی در میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع مؤثر است و با توجه به میانگین ها می
توان گ فت افراد دارای وضعیت اقتصادی پایین میزان افسردگی باالتری دارند و وضعیت اقتصادی متوسط نسبت به وضعیت اقتصادی
باال و پایین دارای میزان پایین تری از افسردگی است.
بنابراین نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر به صورت زیر است:
با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر این گونه برآورد شد که ،میزان شیوع صرع در جامعه ایران باال تر از میزان
شیوع آن در جهان نمی باشد ومیانگین شیوع آن تقریباً برابر است.شیوع افسردگی در بیماران مصروع دو برابر بیماران مبتال به
سایر بیماری های ناتوان کننده است.اغلب افسردگی در این بیماران تشخیص داده نمی شود یا به طور ناقص مورد درمان قرار می
گیرد.که به طور بارز می تواند عواقب مهمی را به دنبال داشته باشد.
هم چنین تأثیر عواملی مانند ،سن ،جنس ،سطح تحصیالت و وضعیت اقتصادی نشان داد بین سن بیماران وشیوع افسردگی
تفاوتی وجود نداشته است ،بین وضعیت اقتصادی وشیوع افسردگی در بیماران مصروع رابطه وجود دارد به طوری که هر چه بیماران
از نظر اقتصادی در سطح باالتر باشند شیوع افسردگی در آن ها کمتر می باشد ودر مورد تأثیر سطح تحصیالت در بروز افسردگی
در این بیماران رابطه معناداری مشاهده شد نتایج نشان داد هر چه سطح تحصیالت این افراد پایین تر باشد میزان افسردگی آن
ها باال تر می باشد ومیزان سازگاری بیماران با اختالل افسردگی پایین تر است.
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