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  زار اختالل دارای زنان امیدواری بر بومی درمان بخشی اثر

  ( فرهنگ به وابسته اختالل) 

 

 

 *2علی اصغر ولی پور، 1ندا آئین پرست

 

 

 

 IR.ABADANUMS.RES.1394.28: اخالق کد 

 

       

 

 

 اختالل به مبتال زنان امیدواری بر زار محلی و بومی درمان پژوهش حاضر با هدف اثربخشی مقدمه:: چکیده

پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح   روش:انجام شده است.  (فرهنگ به وابسته اختالل) زار

شامل کلیه زنان دارای  آماری نمونه جامعةآزمون و پیگیری با گروه کنترل انجام شده است. پس-آزمونپیش

( غیراحتمالی و هدفمند )گلوله برفیگیری بود که به روش نمونههای آبادان و خرمشهر شهرستاناختالل زار 

آزمایش( انتخاب شدند، سپس  =n 22کنترل، =n 22نفر ) 64ای به اندازه انجام شده است. از جامعه فوق نمونه

ها از روش آماری تحلیل قبل و بعد از درمان به پرسشنامه امیدواری میلر پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده

و گواه در زمینه  ها نشان داد بین گروه آزمایشنتایج حاصل از تحلیل داده  ها:یافتهکواریانس استفاده گردید. 

آزمون و پیگیری تفاوت معنادار وجود دارد. بدین معنا که در گروه آزمایشی، امیدواری افزایش امیدواری، در پس

 گیری از درمان محلیبا بهره گیری:نتیجهدر طول زمان نیز حفظ شده است. معناداری داشته و این افزایش 

 توان شاهد تاثیر آن در افزایش میزان امیدواری در زنان دارای اختالل زار بود.می

 درمان محلی، اختالل زار، اختالل وابسته به فرهنگ. های کلیدی:واژه

 

 

 
 

       

 

 

 مقدمه  -1
                                                           

 @yahoo.comNaeinparast  .ایران آبادان، آبادان، پزشکی علوم دانشکده دانشجویی، تحقیقات کمیته -1 
 
 .ایران آبادان، آبادان، پزشکی علوم دانشکده دانشجویی، تحقیقات کمیته -2 
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 5های روانیکند، با این حال برخی سندرمبازی می 6شناختیشناسی روانی اختالالت رواننقش مهمی را در آسیب 2فرهنگ

 (. 2002شود )ویشال چابرا، بهاتیا، های وابسته به فرهنگ یاد میمحدود به یک فرهنگ خاص بوده و از آن با عنوان سندرم

 -شود که بیشتر در بافتارهای اجتماعیی از تجربیات و رفتارها اطالق میبه طیف خاص 4های وابسته به فرهنگاصطالح سندرم

ها را شوند. این سندرمفرهنگی بخصوصی بروز کرده و از سوی اکثر اعضای آن فرهنگ به عنوان رفتاری بیمار گونه شناخته می

امر خود منجر به ارائه پیوستاری از نمایند که این اغلب با اصطالحات و توضیحات مورد تایید فرهنگ مربوطه تشریح می

ها معموالً به شكل مراسم آیینی بوده و اغلب توسط کسانی انجام شوند. این درمانهای هماهنگ با آن فرهنگ خاص میدرمان

 های وابسته به فرهنگ را باید با اینشود که در آن فرهنگ خاص برایشان نقش درمانگر محلی قائل هستند. ارزیابی سندرممی

 ها و اختالالت، ساختاری منحصر به فرد از باورها و آدابشناخت آغاز نمود که هر فرهنگ و جامعه برای توجیه و درمان بیماری

اند. این بیماران دارای رسومی دارد که بیماران آن فرهنگ این ساختار را طی فرایند رشد و نمو در آن فرهنگ روانی ساخته و

بوده که از طریق نمادها و مفاهیمی که مشترکاً در بین آنها وجود دارد، با درد و رنج موجود به یكسری تجارب و عالئم مشترك 

 (. 2002، 7کاپالن و سادوكپردازند)مقابله می

اتیوپی، سومالی، مصر، سودان، ایران  در ( که2002، 10ناتویگ)یک اصطالح عمومی و یک رسم و آیین مذهبی است  9یا زار 2زر

و سایر جوامع شمال آفریقا و خاورمیانه رایج است. در این اختالل اعتقاد بر آن ا ست که فرد توسط ارواح تسخیر شده است، 

ر ای را تجربه کرده و عالئمی همچون فریاد زدن، آواز خواندن، خندیدن، گریستن و کوبیدن سهای تجزیهآنها ممكن است دوره

پاتی و انزوا شده، از خوردن یا انجام وظایف روزمره سر باز زده و ارتباط باشند. این افراد ممكن است دچار آبه دیوار داشته 

 ای در مناطق گرمسیر رواج دارد.طوالنی مدت با روح تسخیر کننده برقرار نمایند. این اختالل در جنوب ایران یه شكل گسترده

های تشخیصی متعددی روبه رو است، و اول از همه تعیین این نكته است که آیا فرهنگ با چالش درمان یک سندرم وابسته به

عالیم سندرم مذکور نمایانگر یک پاسخ انطباقی متناسب با فرهنگ نسبت به یک وضعیت خاص است یا خیر. به بالینگران قویا 

در نظر  -2خدمت خود را بشناسند یا تحقیق نمایند؛  نكات جمعیت شناختی افراد محلی یا مردم ناحیه -1شود که توصیه می

داشته باشند که همواره یک الگوی محلی برای مفهوم پردازی، نامگذاری، واژگان، توضیح و درمان الگوهای رنج و ناراحتی وجود 

اجع صحبت نموده و با آداب با خانواده مر -2گیرد؛ دهد و اختالالت روانی را نیز در بر میدارد که جامعه را تحت تاثیر قرار می

. افرادی که داخل یک فرهنگ هستند تقریبا همیشه های جمع آوری شواهد را بیاموزندو سنن محلی آشنا شوند و یا سایر روش

کند و بنابراین دروندادهای آنها در ای انحرافی و غیر عادی عمل میتوانند تشخیص دهند که یک نفر از خودشان به شیوهمی

 (.2000، 11؛ پانیاگوا2002کاپالن و سادوك، ختالالت روانی ارزش بسیاری دارد )ارزیابی ا

رسد )اعتقاد به حلول زار، باد یا این دسته از بیماران به دلیل به دلیل تفاوت فاحش در اعتقادات که خرافات گونه به نظر می

تواند موجبات اختالالت روانی متعددی را این امر میشوند، که ارواح در درون جسم آنها( از دیگران فاصله گرفته و گاه طرد می

 در آنها فراهم آورد. یكی ازاین اختالالت مجزا شدن و فاصله گرفتن از اجتماع و احساس ناامیدی کردن است. 

                                                           
3 - Culture 
4 - psychiatric disorders 
5 - psychiatric syndromes 
6 - culture-bound syndromes 
7 - Kaplan & Sadocks 
8 - zar 
9 - zaar 

8- Natvig 

9- Natvig 
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 آشكار زندگی به عالقگیبی و ناتوانی احساس امور، بودن ناممكن از احساسی با که است ای دهنده تكان حالت ناامیدی

 به نسب، اسالمی)بگیرد تصمیم و بسنجد را مختلف هایموقعیت تواندنمی و شده غیرفعال شدت به ناامیدی اثر در فرد. شودمی

 (.1222 همكاران، و غالمی از نقل

از این رو با توجه به اینكه در حوزه اختالالت وابسته به فرهنگ در کشور ما هیچ گونه مطالعه و پژوهش علمی صورت نگرفته 

های محلی این اختالل بر بومیان منطقه که تشخیص اختالل زار را دریافت نموده اند، پس از پایان است بررسی اثربخشی درمان

های رسد، تا در راستای درمانآن ضروری به نظر می اثربخشی برسی گیری جهتدوره درمان محلی و همچنین پس از دوره پی

یكردی تلفیقی از درمان محلی و روانشناختی برای این دسته از بیماران به کار برد. از بومی و محلی بتوان به صورت توأمان رو

 این رو پژوهش حاضر بر آن است تا به سئوال زیر بپردازد:

 اثربخش است؟ اختالل زار )اختالل وابسته به فرهنگ( یزنان دارا یدواریبر ام محلی و آئینیدرمان  آیا

 

 

 روش پژوهش

 

 کنندگان و طرح پژوهشالف( شرکت 

 یو به منظور بررس باشدیم شیآزمون با گروه کنترل و آزماپس -آزمونشیبا طرح پ یشیاین پژوهش یک مطالعه شبه آزما

ی آماری زنان مبتال به اختالل زار )اختالل وابسته به فرهنگ( انجام شده است جامعه یدواریزار بر ام ینیدرمان آئ یاثربخش

که از جامعه فوق بر حسب تصاف  باشد،یاختالل زار در دو شهرستان آبادان و خرمشهر م یمورد نظر مشتمل بر کلیه زنان دارا

شهرستان آبادان  یخانواده واقع در دادگستر هبه واحد مشاور1290که جهت مشاوره طالق در تابستان  یسه نفر از بانوان

آنها  نانیو اطم تیو با کسب رضا ییشناسا باشند،یاختالل زار م یمراجعه نموده و در خالل مصاحبه اظهار داشتند که دارا

 فوقشدند.  سپس از جامعه  ی( انتخاب و به پژوهشگر معرف1292 یال 1290سال) 2 یط یبه روش گلوله برف زیافراد ن ریسا

نفر( جای  22نفر به روش در دسترس انتخاب شده و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل )هر گروه  64

نفر  22متأهل بودند. همچنین  نفر 17شرکت کننده مطلقه و  22از شرکت کنندگان مجرد؛  نفر 4در این مطالعه گرفتند. 

 نفر لیسانس بودند. 2نفر فوق دیپلم و  2نفر دیپلم،  16زیر دیپلم، دارای تحصیالت 

 

 پژوهشابزار ب( 

 (MHS) لریم یدواریام اسیمق

های امیدواری و درماندگی های تشخیصی است. این آزمون شامل چهل و هشت جنبه از قالبمیلر، آزمونی از نوع آزمون آزمون

های قید شده در آن بر مبنای تظاهرات آشكار و پنهان رفتاری در افراد امیدوار یا ناامید برگزیده شده اند. در باشد که مادهمی

، 2، مخالف=1ی رفتاری است. جمالتی بدین ترتیب نوشته شده اند )بسیار مخالف=نشانهبرابر هر جنبه که نماینده یک 

کند، کند، امتیازی را کسب میای که در رابطه با او صدق میتخاب جمله( هر فرد با ان5، بسیار موافق=6، موافق=2تفاوت=بی

امیدواری یا عدم امیدواری است. در آزمون  بینکند، جمع امتیاز کسب شده متغییر می 5تا  1های عددی هر جنبه از ارزش

اشد. قابل ذکر است که چهارده ب)حداکثر امیدواری( می 260)حداقل امیدواری( تا  62میلر دامنه امتیازات کسب شده بین 
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 -22 -21 -22 -27 -25 -12 -14 -12 -11های منفی تشكیل شده است که عبارتند از های پرسشنامه از مادهمورد از سئوال

 (.1222گیرند )میلر؛ به نقل از درویشی، ها برعكس نمره میگذاری این شمارهکه در ارزشیابی و نمره 67-62 -29 -22 -26

( برای سنجش اعتبار این پرسشنامه از روش اعتبار محتوایی استفاده کردند، 1229سمیعی و عشایری ) به نقل از آئین پرست،  

که نتایج بدست آمده کامالً رضایت بخش بودند. محققان مذکور برای تعیین پایایی آزمون از روش آزمون مجدد استفاده کردند، 

نفر از دانشجویان پرستاری، ارائه دادند و به فاصله یک هفته بعد  20اولیه پرسشنامه را به  هایبدین ترتیب که بعد از آزمایش

ها در دو نوبت، ضریب همبستگی پیرسون بین دو هایی، مجدداً به همان گروه عرضه شد، پس از محاسبه نمره پاسخ نامهسئوال

های مختلف قرار به طور مكرر مورد آزمایش و بررسی شنامهسدهد. این پربه دست آمد که پایایی آزمون را نشان می 75/0نوبت 

سال قرار  56تا  20ها در گروههای سنی مختلف از نفر از دانشجویان در آمریكا، این آزمودنی 75گرفته است؛ ازجمله بر روی 

 27/0برگزار شد  فتهه و همچنین ضریب پایایی به روش بازآزمون که به فاصله دو 95/0داشتند. ضریب پایایی در این بررسی 

 (.1229، آئین پرست؛ به نقل از 1227بود )جعفری، 

 

 هاشیوه گردآوری دادهج( 

 محلی درمان مورد آزمایش گروه اعضای سپس آمد عمل به میلر امیدواری پرسشنانه گروه دو هر اعضای از یک هر از آغاز در

از  زار در طی فرایند درمان آئینی و بومی . نكردند دریافت را فوق خدمات کنترل گروه ولی شدند واقع( فردی صورت به)

 و ریتمیک و تند موسیقی شنیدن بدن، حرکات با  شود و شرکت کنندگانبهره گرفته می هیجان تخلیههای مبتنی بر تكنیک

 و معقول شكل یک دراین امر  که یابندرهایی میمی پردازند و از آنها  فروخفته هایهیجان تخلیه به دنکشمیکه  فریادی

 مامازار یا بابازار که چیزهایی به بیمار هم واقع در. است وابسته تلقین به بسیار مراسم این  .کندمی پیدا بروز پسند فرهنگ

 به تلقین. دهدمی انجام نحو بهترین به را تلقین)درمانگر محلی(  مراسم بانی هم و دارد اعتقاد گویدمی )درمانگران محلی( 

، اجتماعی پیوند احساساین شیوه درمانی  جالب وجه .کند فراهم را بهبودی بیمار هایزمینه تواندمی خودش ،شدن خوب

 و شود اجرا متوالی بار چندین است ممكن رزا مراسم. کندمی برقرار گروه یک با  گرفته زار که است قدرتمندیدرك متقابل و 

 را بیماری این قبالً هم خودشان گروه این. کنندمی معطوف بیمار فرد به را توجهشان تمام پشتیبان گروه یک اجرا بار هر در

 که است اجتماعی حمایت احساسهای علمی محلی و آئینی با سایر گروه درمانی درمانی گروه وجه تشابه در. اندکرده تجربه

 .کندمی فراهم عضوش هر برای گروه

 گروه دو در درمان فرایند ینتیجه تا  آمد عمل به میلر امیدواری پرسشنامه گروه دو هر از مجدداً درمان فرایند پایان از پس

 و اختالل تشخیص دریافت از پس بالفاصله کنترل گروه اعضای در که، است ذکر قابل) گیرد قرار مقایسه و ارزیابی مورد

 مرحله در سپس(. آمد عمل به میلر امیدواری پرسشنامه درمانی هیچ دریافت بدون تشخیص، از ماه 4 گذشت از پس همچنین

 .دادند پاسخ فوق پرسشنامه به گروه دو اعضای از یک هر مجدداً درمان اثربخشی تداوم پیگیری جهت ماه 2 گذشت از پس آخر

 .است شده استفاده مانكوا متن در کواریانس تحلیل آماری روش از بیماران بر فوق درمان اثربخشی بررسی برای مطالعه این در. 

 

 هایافته

ارائه شده  1باشد که در جدول یمیانگین و انحراف معیار م لیهای آماری از قبهای توصیفی این پژوهش شامل شاخصیافته

 است.
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 و پیگیریمون زپس آ، آزمون های آزمایش و گواه در مراحل پیشگروهامیدواری نمره  انحراف معیار و میانگین :1جدول

 تعداد انحراف معیار میانگین شاخص آماری مرحله متغیر

 گروه

ی
وار

ید
ام

 

 22 5/21 9/119 آزمایش پیش آزمون

 22 4/19 2/121 گواه

 22 6/22 1/124 آزمایش پس آزمون

 22 2/12 2/122 گواه

 22 9/21 9/122 آزمایش پیگیری

 22 9/12 6/121 گواه

 

در  و پیگیری پس آزمون، در مرحله پیش آزمونشود میانگین و انحراف معیار امیدواری مالحظه می 1همان طوری در جدول

 آورده شده است. زنان دارای اختالل زار

 

 

 

 تحقیق دو گروه در جامعه یها متغیرهاهای نمره: نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس2جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی دوم درجه آزادی اول F متغیر

 25/0 66 1 262/0 امیدواری

 

ها دو گروه برای متغیر امیدواری تأیید های نمرهشود، فرض صفر برای تساوی واریانسمشاهده می2همان گونه که در جدول

 نشان 2 جدول که طور ها در دو گروه آزمایش و گواه تأیید گردید. همانهای نمرهگردد. یعنی پیش فرض تساوی واریانسمی

 کنترل و آزمایش گروه دو در امیدواری نمرات هایواریانس «بنابراین است، دار معنی غیر لوین آزمون مقادیر تمامی دهد،می

 ها تأییدگروه در نمرات هایواریانس برابری فرض پیش که گرفت نتیجه توانمی و شودمی صفر تأیید فرضیه » است همسان

 .شودمی

آزم ون( و   شی)پ   یکمك   ره ای یمتغ انی  م دیبا ونیرگرس یهابیش یهمگن یبررس یها براداده لیپژوهش قبل از تحل نیدر ا

تحقی ق   متغیر یتعامل برا Fمقدار بنابراین  حاکم باشد. یو گواه( برابر شیهای آزماوابسته )پس آزمون( در سطوح عامل )گروه

 .شودمفروضه همگنی رگرسیون تایید میبنابراین ، بررسی گردید که غیر معنادار بود

 اختالل زار )اختالل وابسته به فرهنگ( اثربخش است؟ یزنان دارا یدواریبر ام یدرمان بوم ایپژوهش: آ سئوال

 است. دهیارائه گرد 2در جدول  جیراهه استفاده شده است که نتا کی انسیکوار لیمورد نظر از تحل سئوال یبررس یبرا

 

  آزمونآزمون امیدواری در دو گروه با کنترل پیشپسنمرات راهه در متن مانکوا بر میانگین تحلیل کواریانس یکنتایج : 3جدول

یر
تغ

م
 

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات

F سطح 

 داریامعن

 مجذور اتا
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ی
وار

ید
ام

 

 2/0 0001/0 2/617 4/19090 1 4/19090 پیش آزمون

 7/0 0001/0 2/24 2/2991 1 2/2991 گروه

  5/64 62 7/1970 خطا

 

و آزمایش های زنان دارای اختالل زار در گروهبین با کنترل پیش آزمون نشان داده شده است  2همان طوری که در جدول 

به  .گرددتأیید می پژوهش(. بنابراین فرضیه F= 2/24و>p 0.0001)وجود دارد داری اتفاوت معنامیدواری از لحاظ کنترل 

گروه آزمایش نسبت به  امیداوری در زنان دارای اختالل زار در با توجه به میانگیندرمان محلی و بومی زار عبارت دیگر، 

 باشد.می 7/0میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  گروه آزمایش شده است.افزایش امیدواری موجب  گواه،میانگین گروه 
 

 آزموندر دو گروه با کنترل پیش یدواریام پیگیریراهه در متن مانکوا بر میانگین نمرات : نتایج تحلیل کواریانس یک4جدول

یر
تغ

م
 

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات

F سطح 

معنی 

  داری

 مجذور اتا

ی
وار

ید
ام

 

 9/0 0002/0 75/624 2/29382 2 2/29382 پیش آزمون

 4/0 0002/0 3/44 4/3066 2 4/3066 گروه

  7/66 63 7/66 خطا

 

 

 یهااختالل زار در گروه یبین زنان داراآزمون گیری با کنترل پیشدر مرحله پی شودمالحظه می 6که در ج دول یهمان طور

بنابراین فرضیه پژوهش تأیید . (F=2/44 و p <0.0001) تفاوت معناداری وجود دارد یدواریاز لحاظ امکنترل آزمایش و 

اختالل زار در گروه آزمایش  یدر زنان دارا یداوریزار با توجه به میانگین ام یو بوم یگردد. به عبارت دیگر، درمان محلمی

میزان  گروه آزمایش شده است.امیدواری در تداوم افزایش موجب در مرحله پیگیری )دو ماهه( نسبت به میانگین گروه گواه، 

 باشد. می 4/0یا تفاوت برابر با  تأثیر

 

 گیرینتیجه

اختالل زار )از دسته اختالالت وابسته به  یزار در زنان دارا یمحلبومی و درمان  یاثربخش یحاضر با هدف بررس پژوهش

)بابازار  یمحل یبه کار گرفته شده توسط درمانگرها یبه دست آمده از پژوهش نشان داد، درمان سنت جیفرهنگ( انجام شد. نتا

توان حاصل یک مؤلفه اختالل زار داشته است. نتایج حاضر را نمی یزنان دارا یدواریما شیدر افزا یمعنادار ریو مامازار( تاث

باشد. در تبیین ای این برنامه درمانی میسر نمیخاص دانست، زیرا این امر جز به دلیل بافت به هم پیوسته و چند مؤلفه

) گروه متشكل از  درمان شدن در گروهآثار مفید  هتوان به دالیل مختلفی اشاره کرد: یک دلیل کلی بمیی به دست آمده نتیجه

گردد. همان گونه که در مقایسه با درمان انفرادی بر میباشد( اند و ... میاند و شفا یافتهبابا زار، مامازار، افرادی که زار داشته

شوند. کنند، در گروه بیمار و درمان میشوند، در گروه زندگی و کار میگروه متولد می ( ذکر کرده است، افراد در1964مورینو )

ای از روابط که انسان از بدو تولد در درون شبكه ستداند و معتقد اآدلر  نیز عارضه اجتماعی را در انسان امری ذاتی می

همین ارتباطات متقابل است. از این رو، با گروه بودن و  گیری شخصیت او بر اثرگیرد و شكلاجتماعی پیچیده و متقابل قرار می
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دهد. ناپذیر است. زندگی گروهی به انسان، احساس تعلق و امنیت و ارزشمندی میدر گروه زیستن برای انسان امری اجتناب

در جمع به فراموشی های خود را ها و نگرانیکند و ناراحتیاحساس شادی می زدیكانانسان همواره از بودن با اطرافیان و ن

 (.1227گردد )شفیع آبادی، در مواقع بحرانی، موجب تسلی خاطر فرد می کیهای نزدسپارد. همین حمایتمی

و حمایت اعضای گروه  های اجتماعی مؤثری را بیاموزندتوانند مهارتدرمانی آن است که شرکت کنندگان میگروه مزیت

تر از مشكالت خودشان است، احساس راحتی و دیگران که مشابه یا شاید شدید ی مشكالت، آنان از مشاهدهمند شوندبهره

 (.1226؛ اتكینسون، 1224کنند )شارف، دلگرمی می

خاص بودن  لیدسته از افراد به دل نی، ارسدبه نظر میاختالل زار  یگروهی در افراد دارا یمحل یهارابطه با تأثیر درمان در

به روز نسبت به موجودیت خود بیشتر غریبه  کنند، روزآنها، چون احساسات خود را سرکوب می انیاطراف تیتجارب و ذهن

، ناامیدی احساس تنهایی را برای خود به وجود وضع مالل انگیز خسته بودن از زندگی انه،شوند در نتیجه، افكار بدبینمی

بودن  مورد پذیرش بودناحساس  یریگگروهی باعث شكل ینیو آئ یمحل یهارو شرکت آنها در جلسات درمان نیآورند. از امی

که تنها خودشان  شوندیو آنها در گروه متوجه م گرددیمثبت از جانب گروه م یهانیارائه تلق نیاز جانب گروه و همچن

اختالل زار به زندگی با افكار جدید و  یدارا مارانیشود که بامر باعث می نیرا دارند. ا یاحساسات و تجارب نیکه چن ستندین

 .دیده دیگری بنگرد

که اثر بخشی  گردد،یهای تلقین مثبت بر محاضر، به کاربرد روش جهیعلت دیگر کسب نت یاثر درمان گروه زمیبر مكان عالوه

 ینیان و درمانگران بالتوسط روانشناس یمزمن، بارها به روش علم یهایماریب یآن در مورد اختالالت هیجانی در افراد دارا

 (.1224؛ کمالی، 2002؛ ؛ راسمن، 2004؛ این یونگ و چانگ، 1222 رویشی،؛ د1229پرست،  نییگزارش شده است )آ

 یاکننده دواریام جیکه نتا ییهاوهیاز ش یكیداد؛  شنهادیتوان پی( م یمحل یدرمان ها یبر اثربخش یفوق )مبن جیبه نتا باتوجه

پژوهشگران در شرح  یاست. برخ یبا شفادهندگان بوم یدر درمان اختالالت وابسته به فرهنگ به همراه دارد، همكار

که  یمارانیب ژهیاند، به وگزارش کرده یروان مارانیب انیرا در م یو سنت یبوم هندهخود استفاده از افراد شفاد یهاتیموفق

در مورد دخالت دادن  یریگمیمختص فرهنگ ارتباط دارد. تصم یبا باورها یادیآنها تا حد ز یشیپراختالالت روان

و تعمق و  طیبه شرا دیبا انیم نیو در ا رددگ یزیرجداگانه انجام شود و فكورانه برنامه ماریهر ب یبرا دیبا یشفادهندگان بوم

( WHO) یتوجه کرد. سازمان بهداشت جهان ماریهر ب اتیو خصوص ،یروان بیشفادهندگان در دسترس، نوع آس یریپذانعطاف

کرده و  هیرا توص یدر سطح محل یمتعارف و طب سنت ینظام بهداشت انیم کینزد یهمكار استیس یها قبل اجرااز مدت

)کاپالن و سادوك،  نموده است دیتاک یسنت یبا اطبا یبهداشت نیتک متخصصتک انیم یهمكار نیا جادیا یبرامخصوصاً 

2002). 
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