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 ها است.امروزه داروهاي شيميايي متعددي  هاي زندگي ريشه بسياري از اضطراب قرار گرفتن در معرض ناامني :زمينه و هدف

گيري از داروهاي گياهي در كنار  خاص خود را دارد. بهرهشود كه هريك عوارض جانبي  جهت درمان اضطراب به كار برده مي
ها كمك كند. گياه هوفاريقون در طب سنتي با اثرات ضد افسردگي،  تواند به درمان بسياري از بيماري داروهاي شيميايي مي

شجويان ساكن در ضداضطراب و ضد ميگرن كاربرد فراواني دارد. اين پژوهش به منظور تعيين تأثير هايپيران بر اضطراب دان
 انجام شد. 88- 89سال  در هاي شهر كرج خوابگاه
 نفر از دانشجويان ساكن در 180اين پژوهش يك كارآزمايي باليني شاهددار است. جامعه پژوهش شامل  :ها روشمواد و 

هاي هنر و كشاورزي انتخاب و  هاي دخترانه وابسته به دانشگاه خوابگاه ميان كل هاي شهر كرج بودند كه به طور تصادفي از خوابگاه
ها شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافيك و آزمون اضطراب  در دو گروه تجربه و شاهد قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده

قطره عصاره هايپيران  60ماه روزانه  2برگر بود. ابتدا هر دو گروه پرسشنامه را تكميل كرده، سپس به گروه تجربه به مدت  اسپيل
د. در اين مدت گروه شاهد، هيچ دارويي مصرف نكرد. پس از پايان مطالعه هر دو گروه مجدداَ پرسشنامه اضطراب داده ش
هاي آماري كاي دو، فيشر، تي زوج و تي مستقل مورد تجزيه و  ها با استفاده از آزمون برگر را تكميل كردند. در نهايت داده اسپيل

  تحليل آماري قرار گرفت.
 ها نشان داد ميانگين اضطراب واحدها بعد از مصرف دارو درگروه تجربه برحسب متغير سن و ترم تحصيلي،  ررسيب ها: يافته

دهد.  داري را بين دو گروه نشان مي اختالف معنيكه  ) >05/0Pبوده است ( 95/ 11و بعد از پايان مطالعه درگروه شاهد  8/57
و بعد از پايان مطالعه در گروه شاهد  64/57تجربه برحسب وضعيت تأهل  همچنين ميانگين اضطراب بعد از مصرف دارو درگروه

  دهد. داري را نشان مي ) اختالف معني>05/0Pبود كه (   11/95
 بركاهش اضطراب دارد. بر اساس نتايج پژوهش و با تأثير مثبت هاي پژوهش نشان داد كه مصرف هايپيران  يافته گيري: نتيجه

  شود. رات جانبي اين گياه، استفاده از آن جهت كاهش اضطراب پيشنهاد ميتوجه به عدم وجود اث
 اضطراب،  هايپيران :ي كليديها واژه 

 چكيده
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 مقدمه 
هـا   ريشـه بسـياري از اضـطراب   ها  قرار گرفتن در معرض ناامني

كه امروزه رو بـه فزونـي اسـت. بـا يـك بررسـي اجمـالي        بوده 
 جديـد،  نولـوژي تك روزافـزون دنيـاي   توان متوجه شد فشار مي

كـه سـازمان    طـوري بـه  ميـزان اضـطراب شـده     افزايشسبب 
پس از بررسي ميزان اختالالت  2003بهداشت جهاني در سال 

روحي در كشورهاي مختلف صنعتي و در حال توسعه گـزارش  
. انـد  خصوص اضطراب، افزايش يافتـه ه هاي رواني ب ناراحتيداد 

هـاي جـاري    يپيچيدگو اضطراب پديده جهاني و فراگير است 
ده هاي خانوا توجهي نسبت به ارزش تمدن، سرعت تغييرات، بي

اي را بـه وجـود    تـازه  براي افراد و اجتماع، تعارضات و اضطراب
  )1( آورده است
بــيش از يــك ميليــارد نفــر در جهــان از      2006در ســال 

يك بررسي در آمريكا نشان  )2(. برند هاي رواني رنج مي ناراحتي
هـاي   كـل بيمـاران بـه نـاراحتي     درصد 4/15داد طي يك ماه 

اضـطراب   )3(انـد   رواني مانند اضطراب و افسردگي مبـتال بـوده  
هاي تهديدكننده تجربـه   احساسي طبيعي است كه در وضعيت

شـود عوامـل اساسـي ايجـاد اضـطراب غيرطبيعـي شـامل:         مي
اخــتالالت  ،حــوادثرويــاروئي بــا اســتعداد ژنتيكــي، اســترس 

زيستي از قبيل تغييرات نوروشيميائي يا  يا عواملو روانشناسي 
  )4( رفتارهاي ياد گرفته شده است.

متخصصان سازمان  توسطهاي اخير  مطالعاتي كه در سال
آفريقا  كشورهاي در حال توسعه آسيا و بهداشت جهاني در

انجام گرفته، از افزايش شيوع افسردگي و اضطراب در ميان 
وه بر طبق آخرين آمار عاله كند ب ملل در حال رشد حكايت مي

ميليون نفر دچار اختالالت عصبي  150اين سازمان حدود 
 5/30زنان با ميزان شيوع  )5(. باشند همچون اضطراب مي

درصد در طول عمر  2/19درصد بيشتراز مردان با ميزان شيوع 
  )6(ممكن است به اختالالت اضطرابي مبتال شوند

رصد جمعيت د 20بهداشت طبق آمار منتشر شده وزارت  
باشند. مقامات وزارت  كشور مبتال به اختالالت رواني مي

ميليون نفر دچار اختالل رواني در ايران  14بهداشت از وجود 
ميزان شيوع انواع اختالالت روانپزشكي در . دهند خبر مي

 6/19درصد است كه اين شيوع در زنان  3/14استان تهران 

اي كه توسط  مطالعه در) 5(درصد است  3/9درصد و در مردان 
نتايج نشان داد ميزان انجام شد،  )7(و همكاران  ابوالقاسمي

اند كه شيوع  درصد گزارش كرده2/17شيوع اضطراب در ايران 
همچنين  درصد تخمين زده شده است. 30الي  10جهاني آن 

گيري اضطراب در دختران  پژوهشگران معتقدند ميزان همه
  ) 8( .بيشتر از پسران است

كننده و اخطاري است دربـاره   راب در واقع يك فرآيند آگاهاضط
الوقوع به فردي كه او را براي مقابلـه بـا تهديـد     يك خطر قريب

ـ   )6(سازد آماده مي طـور  ه انسان نيز از بدو تولد تا زمان مـرگ ب
اضـطراب  . آور مواجـه اسـت   زا و اضـطراب  مداوم با عوامل تنش

تواند شامل عوامل  مي اغلب خواستگاه مبهمي دارد و عوامل آن
محيطي، جنگ، تورم اقتصادي، بحران انرژي، مسائل اقتصادي 

ــفتگي   ــد آش ــي مانن ــل درون ــات،   و عوام ــي، تعارض ــاي درون ه
سردرگمي در ايفاي نقش و بحران هويت باشد و يا ساير عوامل 

  )9( كند دروني به نحوي شخص را دچار دگرگوني و توقف مي
هاي فرد را  مدت توانائي اضطراب در سطح طبيعي و كوتاه

دهد و برعكس سطوح غيرطبيعي و مزمن آن  افزايش مي
ا را نابود ساخته و بر توانائي تطابق، ه ها و سازندگي توانائي

گذارد و مانعي  ثير ميأهاي فردي ت حركات غير ارادي و پاسخ
مدت  اضطراب در طوالني .)10(گردد  براي برقراري ارتباط مي

فايتي و ناتواني و درماندگي در فرد شده ك منجر به احساس بي
و اعتماد به نفس او را به شدت كاسته و ايجاد فشار جسمي و 

عالوه بر آن حاالت اضطرابي قابل انتقال به ) 6(كند رواني مي
باشد و شخص مضطرب افرادي را كه در  افراد ديگر نيز مي

سر تماس با او هستند، مانند خانواده درجه اول (پدر، مادر، هم
ثير قرار داده و درجاتي از أو فرزندان) و كادر درماني را تحت ت

  )11(كند  اضطراب را برايشان ايجاد مي
دهد كه اضطراب عالوه بر  بندي نظرات فوق نشان مي جمع

ايجاد مشكالت جسمي و تشديد بعضي عالئم مانند درد و 
هاي  ها و سازندگي ييها، بر توانا عوارض ناشي از برخي درمان

گيري را  ها را كاهش، قدرت تصميم ثير گذارده و آنأرد تف
ين آورده و در نتيجه يسلب و توان مراقبت از خود را پا

استقالل فرد از بين رفته، وابستگي، ناتواني و فقدان اعتماد به 
هاي  آيد و بالطبع مسائل فوق بر تمامي جنبه نفس به وجود مي
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هاي  ارده و زيانثير منفي گذأزندگي فرد و اطرافيان او ت
 معتقد. كوهن )12( آورد فراواني را براي فرد و جامعه به بار مي

قدم برداشتن جهت كاهش اضطراب عالوه بر بهبود است 
تطابق و سازگاري فرد، فرآيند بهبود را تسريع نموده و به باال 

. همچنين )13(بردن كيفيت زندگي كمك شاياني خواهد نمود 
ل به بقا در فرد تقويت شده و در صورت كاهش اضطراب مي

نمايد كه همين امر  بيمار در امر درمان همكاري الزم را مي
 ثير درمان و بهبود عملكرد فردي و نهايتاًأمنجر به افزايش ت

   )10(گردد اجتماعي او مي
بيليون دالر صرف  50اي انجام شده ساالنه مبلغ ه طي بررسي

يط كار به دليل داروها و خدمات درماني و عدم حضور در مح
توان  الوه ميه عشود ب مشكالت رواني از جمله اضطراب مي
ثير قطعي در درمان أگفت مصرف داروهاي ضد اضطراب ت

بيماران ندارد و حتي در بسياري موارد بيماران از ترس اعتياد 
كنند از ديگر  ها خودداري مي و وابستگي به داروها از مصرف آن

طراب استفاده از طب سنتي ها جهت كنترل و كاهش اض روش
ي يكي از منابع يگياهان دارو. )14( به ويژه طب گياهي است

كه از ديرباز همواره مورد توجه و مصرف  بزرگ طبيعي هستند
% از افراد در اروپا از 31دهد كه  آمار نشان مي .اند بشر بوده

هزار  120كنند و در كشور آلمان از  طب گياهي استفاده مي
طبق  .گياهي است أهزار نوع آن داراي منش 90داروي مجاز 

 نوع گياه داروئي 119گزارش سازمان بهداشت جهاني از بين 
هاي بومي مختلف  % به روش سنتي و مطابق با فرهنگ 74

% از داروهاي تجويزي از 25شوند. همچنين حداقل  استفاده مي
% از 60دست آمده است و قابل ذكر است كه ه گياهان ب

هاي  ن نسخه نيز شامل يك يا چند جزء از فراوردهداروهاي بدو
بخش  هاي دور جهت اثرات آرام از گذشته) 15(باشند طبيعي مي

الطيب، الله  و ضد اضطراب از گياهاني نظير چاي سبز، سنبل
زبان ، شقايق وحشي، عرق بيدمشك و عرق  وحشي، گل گاو

 تان،گلس هاي استان شده است و در ايران در تارونه استفاده مي
خراسان  تهران و آذربايجان، همدان، سمنان، گيالن، مازندران،

يكي از اين گياهان هوفاريقون با نام علمي )16( هستندپراكنده 
Hypericum Perforatum  باشد كه قطره هايپيران از  مي

آن تهيه شده و داراي اثرات ضد افسردگي، ضد اضطراب و ضد 

ه گياه هوفاريقون از هايپيران عصار .)17(باشد  ميگرن مي
باشد كه در فارسي گل راعي،  مي Hypericacea خانواده

 St johns wort چشم و در انگليسي به هزار چاي كوهي و
اندام دارد و گرم و خشك  يگياه طبيعتاين  )18(معروف است 

صفرا، مسكن اعصاب، ضد كننده،  دهنده، هضم هوايي گياه نيرو
كننده دستگاه  قابض و تقويت كننده مجاري ادراري، ضد عفوني

ر، رفع ب طور محسوس اثر تب هعالوه به ب .تنفسي و رحمي است
ها و ضدكرم دارد. در موارد كمي اشتها،  التهاب سرخرگ

كليوي، زردي، آب  هاي كبدي و هاي ساده، قولنج اسهال
خوني دختران جوان،  آوردن، سنگ كليه، آسم مرطوب، كم

دل عصبي، اضطراب، تحريكات صرع، حاالت تشنجي، عدم تعا
ميگرن، سردردهاي عصبي، ، هاي رواني عصبي، ترس و آشفتگي
 سردردهاي دوران قاعدگي در زنان و قطع حالت قاعدگي 

از  1378ايران براي اولين بار در سال در  )19(اردكاربرد د
عصاره گياه هوفاريقون به شكل قطره و با نام هايپيران منطبق 

و با كيفيتي برابر با انواع خارجي تهيه و به  با استاندارد جهاني
عنوان داروي رسمي ايران شناخته شد. قطره هايپيران حاوي 

گرم  ميلي 2/0مواد موثره گياه هوفاريقون بوده كه محتوي 
جهت رسيدن به يك اثر  باشد. ليتر مي هايپريسين در هر ميلي

مصرف هفته به طور مداوم  6تا5آل بايد دارو را به مدت  ايده
  30تا 20مرتبه در روز  3تا 2نمود كه ميزان آن در بزرگساالن 

 10تا  15مرتبه در روز  2سال  3كودكان باالتر از  قطره و در
   ) 20( .قطره در آب ريخته و ميل شود

در كشور ما زنان بيش از نيمـي از جمعيـت كشـور را تشـكيل     
 5-20المللـي حـدود    از طرفـي طبـق آمارهـاي بـين     دهند مي
رصد جمعيت عمومي از اضطراب حاد يا مزمن رنج برده و در د

) 4(هسـتند  برابـر بـيش از مـردان مضـطرب     2هـا   اين ميان زن

 ها از افزايش شـيوع افسـردگي و اضـطراب در    همچنين گزارش
بـا توجـه بـه     .)21(ميان دانشجويان سراسر جهان حكايـت دارد  

زيادي اين مسئله كه دانشجويان در معرض عوامل تهديدكننده 
سازي امكانات مناسب جهت به  براي اضطراب هستند، با فراهم

تـوان در   هاي درماني از جمله گياه درمـاني مـي   كارگيري روش
پذير گـام برداشـت و    جهت ارتقاء سالمت روان اين گروه آسيب

مند گرديـد   شمار كاهش اضطراب اين راهكار بهره از مزاياي بي
ه بيانگر اضطراب نسبتاً زياد تحقيقاتي كه تاكنون انجام شد) 22(
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دانشجويان و باال بـودن اضـطراب دختـران نسـبت بـه پسـران       
درصـد دانشـجويان    65باشد. همچنين پدن گزارش داد كه  مي

هاي شـيكاگو بـه درجـات مختلفـي از اضـطراب       دختر دانشگاه
  )23(دچار هستند. 

شيوع اضطراب در جامعه همچنين با توجه به  با در نظرگرفتن
درماني هايپيران بر اضطراب در طب سنتي اين مطالعه اثرات 

  جهت تعيين اثربخشي هايپيران بر اضطراب انجام شده است.
 

  روش بررسي
پژوهش حاضر به صـورت كارآزمـائي بـاليني از نـوع شـاهددار      
تصادفي اسـت كـه در آن متغيـر مسـتقل هـايپيران و متغيـر       

دخترانـه   هاي باشد. محيط پژوهش خوابگاه وابسته اضطراب مي
دانشكده هنر و دانشكده كشاورزي شهر كرج و جامعه پژوهش 

هـا بـوده    شامل كليه دانشجويان دختر ساكن در ايـن خوابگـاه  
ها نيـز شـامل پرسشـنامه مشخصـات      است. ابزار گردآوري داده

آزمــون برگــر اســت.  دموگرافيــك و آزمــون اضــطراب اســپيل 
اعتماد علمي آن كه  باشد ميشده  برگر آزموني استاندارد اسپيل
پرسشـنامه سـنجش اضـطراب    . بـه اثبـات رسـيده اسـت     قبالً

ــپيل ــامل  اس ــر ش ــ 2برگ ــه بخــش اول ؤســري س  ال اســت ك
) اضطراب موقعيتي فرد را در زمـان ارائـه آزمـون    1-20الؤ(س

 ، نسـبتاً 2، برخي اوقـات نمـره  1 سنجيده كه جواب هرگز نمره
-40ال ؤسـ ( دارد. بخش دوم 4 و خيلي زياد نمره 3ه زياد نمر

سـنجد كـه جـواب     ) اضطراب را به عنوان ويژگي فـرد مـي  20
 و تقريباً 3 نمره ، غالبا2ًه گاهي اوقات نمر ،1 هرگز نمره تقريباً

دسـت آمـده از ايـن    ه باشد. امتيازات ب مي 4 هميشه برابر نمره
-9/79گروه اضطراب خفيف ( 3بوده و به  40-160آزمون بين

) تقســيم  120-160يد () و شــد 80-9/119) ، متوســط (40
  شود. مي

پس از تأييد پرسشنامه پژوهشگر با حضور در محيط پـژوهش  
برگر و پرسشنامه مشخصـات فـردي     پرسشنامه اضطراب اسپيل

قرار داد و بعد كليه دانشجويان در هر دو خوابگاه  را در اختيار 
هــاي داده شــده و تعيــين ميــزان اضــطراب   از بررســي پاســخ

بـر اسـاس معيارهـاي پـذيرش نمونـه      ايط واجد شـر هاي  نمونه
هـاي   شامل عدم ابتال به افسردگي، اختالالت روانـي و بيمـاري  

شوند، عدم مصرف داروهاي ضـد   جسمي كه سبب اضطراب مي
افسردگي، ضد اضطراب، هورموني و گياهي در چند ماه اخير و 

در طول مطالعه، عدم بارداري يا شيردهي، عدم تداخل با ايـام  
ايان ترم و وقـوع حادثـه نـاگوار در يـك مـاه اخيـر       امتحانات پ

ها به طور تصادفي ساده انتخـاب   نفر از آن 180تعيين و تعداد 
نفـر را از   90شدند همچنين پژوهشگر تمامي افراد گروه مورد 

نفـر   90خوابگاه دانشكده هنر (شماره يك) و افراد گروه شاهد 
طـور تصـادفي   را از خوابگاه دانشكده كشاورزي (شماره دو) به 

قطـره   60مـاه روزانـه    2انتخاب نمود. گروه مداخله بـه مـدت   
زمان با مصرف دارو فرم مربوط به هيپيران دريافت نموده و هم

 طي مدتنمودند ضمن آنكه گروه شاهد مصرف دارو را تكميل 
مــاه  دو پــس از پايــاندريافــت نكــرد. هــيچ دارويــي  پــژوهش

وسـط هـر دو گـروه    ت برگـر مجـدداً   اضطراب اسپيلپرسشنامه 
بعد از مصرف دارو بـراي گـروه    ميزان اضطراب قبل و تكميل و
. و در هرگروه با هم مقايسه گرديدشاهد تعيين و گروه  مداخله

 SPSS 15با اسـتفاده از نـرم افـزار     ها  دادهآوري  پس از جمع
به منظور تجزيه و تحليـل   تجزيه و تحليل آماري انجام  گرديد

  و استنباطي هاي آماري توصيفي ش از روشهاي اين پژوه يافته
  (فيشر، كاي دو، تي زوج و تي مستقل) استفاده گرديد.

 
 

  ها يافته
ــه ــردي    يافت ــين مشخصــات ف ــي تعي ــژوهش در بررس ــاي پ ه

، نشـان   86هاي شهر كرج سـال   دانشجويان ساكن در خوابگاه
كننـده دارو   مي دهد اكثر افراد مورد بررسي در گـروه دريافـت  

ها در ترم پـنجم مشـغول    % آن3/23سال دارند ،  %21) 2/22(
اند. همچنـين اكثـر    ها مجرد بوده % آن5/85به تحصيل بوده و 

سـاله   21%) 20افراد مورد بررسي درگروه بدون دريافـت دارو ( 
% 7/76ها در ترم چهارم مشغول به تحصيل و  % آن9/18بوده ، 

ر آمـاري  هاي حاصل بين دو گـروه از نظـ   اند. تفاوت مجرد بوده
  دار نبودند. معني

اختالف  >05/0pبا توجه به آزمون تي زوج و با نتايج بررسي 
داري قبل و بعد از مصرف دارو در كاهش اضطراب در  معني
 05/0همچنين آزمون تي مستقل با را نشان داد. ربه جگروه ت

p<داري را در كاهش اضطراب بعد از پايان  اختالف معني
ان داد. ميانگين اضطراب واحدها قبل مطالعه بين دو گروه نش

 گروه تجربه، برحسب متغير سن و ترم از مصرف دارو، در
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كاهش و  8/57بود كه بعد از مصرف دارو به  43/99،تحصيلي
  كاهش يافت. 64/57به  51/99هل، از أبرحسب وضعيت ت

گروه شاهد، برحسب  ميانگين اضطراب قبل از شروع مطالعه در
كه بعد از پايان مطالعه  بود 77/95، تحصيلي سن و ترم متغير

تغيير  11/95به  91/95هل، از أو برحسب وضعيت ت 11/95به 
  يافت.

  
  گيري بحث و نتيجه

دهد ميانگين اضطراب حالتي  هاي پژوهش نشان مي يافته
واحدها قبل از مصرف دارو درگروه تجربه، برحسب متغير سن 

 46/29رف دارو به بود كه بعد از مص 6/51و ترم تحصيلي، 
به  64/51كاهش يافت. همچنين برحسب وضعيت تأهل، از 

كاهش يافته است. به منظور بررسي اختالف نمرات  38/29
اضطراب حالتي واحدها قبل و بعد از مصرف دارو در گروه 

دهد كه در  تجربه، نتايج حاصل از آزمون تي زوج نشان مي
و وضعيت تأهل كليه افراد برحسب متغير سن، ترم تحصيلي 

05/0p<  داري را قبل و بعد از مصرف  بوده كه اختالف معني
  دهد.   دارو در كاهش اضطراب حالتي نشان مي

ميانگين اضطراب خصلتي واحدها قبل از مصرف دارو درگروه 
بود كه بعد  83/47تجربه، برحسب متغيرسن و ترم تحصيلي، 

ب كاهش يافت. همچنين برحس 34/28از مصرف دارو به 
كاهش يافته است. به  26/28به  87/47وضعيت تأهل، از 

منظور بررسي اختالف نمرات اضطراب خصلتي واحدها قبل و 
بعد از مصرف دارو در گروه تجربه، نتايج حاصل از آزمون تي 

دهد كه در كليه افراد بر حسب متغير سن، ترم و  زوج نشان مي
را قبل و داري  بوده كه اختالف معني  >05/0pوضعيت تأهل

دهد.  بعد از مصرف دارو در كاهش اضطراب خصلتي نشان مي
ميانگين اضطراب حالتي و خصلتي واحدها قبل از مصرف دارو، 

 99/ 43در گروه تجربه، برحسب متغير سن و ترم تحصيلي، 
كاهش يافت. همچنين بر  8/57بود كه بعد از مصرف دارو به 

 يافته است. كاهش 64/57به  51/99حسب وضعيت تأهل، از 
دهد ميانگين اضطراب  هاي پژوهش نشان مي همچنين يافته

حالتي واحدها قبل از مطالعه در گروه شاهد، برحسب متغير 
 12/48بود كه بعد از مطالعه به  94/48سن و ترم تحصيلي، 

به  02/49تغيير يافت. همچنين برحسب وضعيت تأهل، از 
تالف نمرات كاهش يافته است. به منظور بررسي اخ 13/48

اضطراب حالتي واحدها قبل و بعد از مطالعه، نتايج حاصل از 

بوده   <05/0pدهد كه در كليه افراد  آزمون تي زوج نشان مي
  دهد.   داري را نشان نمي كه اختالف معني

ميانگين اضطراب خصلتي واحدها قبل از مطالعه در گروه 
ه بعد بود ك 82/46شاهد، برحسب متغير سن و ترم تحصيلي، 

رسيد و برحسب وضعيت تأهل، از  99/46از پايان مطالعه به 
تغيير يافته است. جهت بررسي اختالف  98/46به  89/46

نمرات اضطراب خصلتي واحدها، قبل و بعد مطالعه در گروه 
شاهد، نتايج حاصل از آزمون تي زوج در افراد مشغول به 

را نشان داري  اختالف معني  >05/0p، با 7تحصيل در ترم  
دار نبود.  داد و در كليه افراد برحسب متغيرها، اختالف معني

ميانگين اضطراب حالتي و خصلتي واحدها قبل از شروع 
بود  77/95مطالعه در گروه شاهد، برحسب متغير سن و ترم، 

رسيده است. همچنين بر  11/95كه بعد از پايان مطالعه به 
ير يافته است. تغي 11/95به  91/95حسب وضعيت تأهل، از 

جهت بررسي اختالف نمرات اضطراب حالتي و خصلتي واحدها 
قبل و بعد از مطالعه در گروه شاهد، نتايج حاصل از آزمون تي 

دهد كه در كليه افراد بر حسب متغير سن، ترم و  زوج نشان مي
داري را نشان  بوده كه اختالف معني <05/0pوضعيت تأهل 

  دهد.   نمي
در رابطه با مقايسه ميزان اضطراب بعد از هاي پژوهش  يافته

كننده دارو و بدون دريافت  پايان مطالعه در دو گروه دريافت
دهد ميانگين اضطراب حالتي واحدها بعد از  دارو، نشان مي

 46/29مصرف دارو در گروه تجربه، برحسب متغير سن و ترم، 
بود كه با استفاده از  1/48و بعد از مطالعه در گروه شاهد 

دار است.  ، اختالف معني>p 05/0آزمون تي مستقل با 
همچنين برحسب وضعيت تأهل، ميانگين اضطراب بعد از 

و بعد از مطالعه در گروه  38/29مصرف دارو در گروه تجربه 
 >05/0pبود كه نتايج آزمون تي مستقل با  13/48شاهد 

  دهد.  داري را نشان مي اختالف معني
دها بعد از مصرف دارو در گروه ميانگين اضطراب خصلتي واح

و بعد از  34/28تجربه، برحسب متغير سن و ترم تحصيلي 
بود كه با استفاده از آزمون تي  99/46مطالعه در گروه شاهد 

دار است. همچنين برحسب  اختالف معني >05/0pمستقل با 
وضعيت تأهل، ميانگين اضطراب بعد از مصرف دارو در گروه 

بود كه  98/46ز مطالعه در گروه شاهد و بعد ا 26/28تجربه 
داري را  اختالف معني >05/0pنتايج آزمون تي مستقل با 

  دهد.  نشان مي
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ميانگين اضطراب حالتي و خصلتي واحدها بعد از مصرف دارو 
و بعد  8/57در گروه تجربه برحسب متغير سن و ترم تحصيلي، 

فاده از بوده كه با است 11/95از پايان مطالعه در گروه شاهد 
داري را بين دو  اختالف معني >05/0pآزمون تي مستقل و 

دهد. همچنين ميانگين اضطراب بعد از مصرف  گروه نشان مي
و بعد از  64/57دارو در گروه تجربه برحسب وضعيت تأهل 

بود، كه نتايج آزمون تي  11/95پايان مطالعه در گروه شاهد 
  دهد.   ان ميداري را نش اختالف معني  >05/0pمستقل با 

، تحقيقي تجربي و دوسويه كور در آلمان توسط 2000در سال 
فيليپ و همكاران با عنوان بررسي اثربخشي و ايمني عصاره 

در بيماران با  پالسبو هايپريكوم در مقايسه با ايمي پرامين و
افسردگي متوسط انجام شد. هدف از انجام اين تحقيق مطالعه 

ر افسردگي متوسط بيماران بود. اثربخشي عصاره هايپريكوم ب
در تست اضطراب هاميلتون، ميزان بهبودي در گروه پالسبو 

% 71% و در گروه ايمي پرامين 74گروه هايپريكوم  %،50
گزارش شد كه نشانه اثربخشي بيشتر عصاره هايپريكوم و ايمي 

 مشابه عصاره و پرامين نسبت به پالسبو و اثربخشي تقريباً
در تست افسردگي هاميلتون كاهش درجه  ايمي پرامين بود.

% و در 56%، گروه هايپريكوم 47افسردگي در گروه پالسبو 
% گزارش شد كه نشانه اثربخشي بيشتر 60گروه ايمي پرامين 

 ايمي پرامين نسبت به پالسبو و اثربخشي تقريباً هايپريكوم و
 مشابه عصاره وايمي پرامين بود. با توجه به مطالب فوق،

يپريكوم در كاهش درجه افسردگي و اضطراب نسبت مصرف ها
يكساني با ايمي پرامين  ثير تقريباًأت ثرتر بوده وؤبه پالسبو م

  )24( دارد .
تحقيقي تجربي و دوسويه كور توسـط احمـدي بـا     83در سال

درمان سندرم قبل از قاعـدگي   ثير هايپيران برأعنوان بررسي ت
علوم پزشكي تهران و  خوابگاه دانشگاه در دانشجويان ساكن در
ثير هايپيران بر درمان أهدف بررسي ت دانشگاه تهران انجام شد.

ســندرم قبــل از قاعــدگي در دانشــجويان ســاكن در خوابگــاه  
دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه تهران بود. نتـايج نشـان   
داد كه ميزان كاهش شدت عالئم سندرم بعد درمـان در گـروه   

كه ميزان كاهش شـدت   طوريه ما است، بدارو  بيشتر از دارون
%  و بعـد از مصـرف دارونمـا      45/46عالئم بعد از مصـرف دارو  

تـوان از هـايپيران    بنـابراين مـي    p=0/005.باشـد.  % مي1/18
 .)4(جهت كاهش عالئم سندرم پيش از قاعدگي اسـتفاده كـرد   

همين تحقيق توسط بيرجندي و همكاران نيز انجـام شـد كـه    

پيران بـر كـاهش عالئـم روانـي سـندرم پـيش از       نشان داد هاي
  )25(قاعدگي مؤثر است.
هاي مكمـل وجـود دارد، ولـي     اي از درمان اگرچه تنوع گسترده

تعداد مقاالت پژوهشي در اين رابطه بسيار اندك است. تعيـين  
هـاي   اثرات واقعي اين اقـدامات در سـالمت، نيـاز بـه پـژوهش     

ثر بـر  ؤوند اقـدامات مـ  نتايج پژوهش در بهبود ربيشتري دارد. 
رواني در سطح پيشگيري و درمـان  مبتال به اختالالت بيماران 

مي تواند مورد توجه و استفاده قرار گيـرد. در زمينـه خـدمات    
هـاي درمـاني    بهداشتي درماني و مراقبتي نيز اسـتفاده از روش 

جمله گياه درماني كه روش كم هزينه، ساده و بدون  مكمل من
ند بسيار مفيد واقع گردد. با توجـه بـه ايـن    توا عارضه است، مي

مسئله كه دانشجويان در معـرض عوامـل تهديدكننـده زيـادي     
ه سازي امكانات مناسب جهت ب براي اضطراب هستند، با فراهم

تـوان در   هاي درماني از جمله گياه درمـاني مـي   كارگيري روش
پذير گـام برداشـت و    جهت ارتقاء سالمت روان اين گروه آسيب

منـد   شـمار كـاهش اضـطراب  ايـن  راهكـار بهـره       زاياي بياز م
  )26( .گرديد

ليندا معتقد است كه استفاده از داروها به ويژه گياهان دارويـي  
تواند تا حد زيادي موجب كاهش اضطراب در بيماران گردد  مي

هـاي مكمـل    نويسد درمان . آشوري به نقل از فورتيناش مي)27(
يوه زنـدگي سـالم و درمـان    بيشترين تـأثير را در پيشـرفت شـ   

اختالالت مزمن از قبيل اضطراب، خشم، نا اميدي، عزت نفـس  
  )26(پايين و ... دارند

  
  تشكر وقدرداني

وسيله از تمامي دانشـجويان محترمـي كـه بـه نحـوي در       بدين
اجراي ايـن پـژوهش مـا را يـاري رسـاندند تشـكر و قـدرداني        

 گردد. مي
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The Effect of Hypiran on Anxiety among Students in Karaj University's Dormitories 
 

Erfani.N   Shahsavari.A 
 
Abstract 
 
Introduction: Exposure to lots of insecurities in life is the most important steam of anxiety. Today, 
many chemical drugs are used in order to anxiety treatment which had its own side effects. Herbal 
drugs beside chemical drugs can be useful for treatment of many diseases. Hofarighon is an herbal 
drug with many useful effects related to treatment of anxiety, depression and migraine in traditional 
medicine. This study was done in order to determine the effect of Hypiran on reduction of anxiety 
among students in Karaj University's dormitory in the year 88-89. 
 
Material & Methods: This was a clinical experimental controlled study. Karaj University's 
dormitories related to Agriculture and art faculties, divided into two groups of takers and non-taker 
of the medicine. The questionnaire consisted of 2 sections, demographic specification & anxiety 
scale (Spielberger). At the first, two groups completed the questionnaires then the taker group was 
given 60 drops of hypiran concentrate each day during two months. In the meanwhile the non-taker 
group did not take any medicine. After completion of the study, both groups completed the 
questionnaire again and the X2, Fisher, pair t test and independent test, were carries out to analyze 
the statistical data. 
 
Results: results showed that the mean level of anxiety after drug use in case group in terms of age 
and educational semester was 57/8 and it was 95/11 after study in control group(p<00/5) that show 
significant difference between two groups. Also, the mean of anxiety after drug use in case group in 
terms of marital status was 57/64 and it was 95/11 after study in control group (p<00/5) that showed 
significant difference. 
 
Conclusions: On the basis of findings of this research in frame Hypiran had positive effects on 
anxiety. In regard to the results and this issue that Hypiran doesn’t have any side effect, it is 
recommended in order to decrease anxiety. 
 
Key Words: Hypiran, Anxiety 
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