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چكيده
مقدمه
با توجه به شيوع نسبتاً باالي اختالالت روانپزشکي بهويژه افسردگي در همهه دنيها و ازجملهه ايهران و سهير
صعودي قابلتوجه شيوع آن در سالهاي اخير و همچنين نقش عمده عوامل محيطي و اجتمهاعي در بهروز و
تداوم اين اختالالت ،پيشنهاد مداخالت مناسب در اين زمينه بههمنظهور اصهال سهب زنهدگي در راسهتاي
كاهش بروز اختالالت رواني بهخصوص افسردگي ،جهت ارائه به ذينفعان و سياسهتگهذاران حهوزه سهالمت
ضروري به نظر ميرسد.
روششناسي
در پژوهش حاضر بهمنظور بررسي مسهتندات و مقهاالت موجهود از جسهتوو در اينترنهت توسهم موتورههاي
جستووگر استفاده شده است .مقاالت بهدستآمده سپس جمعبندي و نتايج بر ايهن اسها اسهتررا شهده
است.
يافتهها
عوامل سببساز در بروز ،شيوع و تداوم اختالل رواني به دو گروه عمهده زيسهتي و روانهي اجتمهاعي تقسهيم
ميشوند .عوامل زيستي مهم شامل جنسيت ،سن ،سابقه خانوادگي و ژنتيکهي و برخهي بيمهاريههاي طبهي
ميباشند .عوامل رواني اجتماعي نقش مهمتري در سببشناسي اختالالت رواني ايفا مهينماينهد .مههمتهرين
عوامل اين گروه شامل وضعيت تأهل ،فقر اقتصادي ،حوادث ناخوشايند زنهدگي ،محهيم نامتعهادل هيوهاني،
استر هاي مزمن ،ناكاميهاي مکرر ،مهاجرت و محيم غيرقابهلپهيشبينهي اسهت .بههمنظهور پيشه يري از
اختالالت رواني در جامعه بايد با استفاده از راهکارهاي مناسب با اين عوامل سببساز مقابله نمود .مهمتهرين
راهکارها بهطوركلي شامل مداخالتي است كه منور به شرايم امن و آرام و بدون استر  ،اعتهدال هيوهاني،
حرمتگذاري به افراد و محيم قابل پيشبيني در جامعه ميگردد.
بحث و نتيجهگيري
افزايش حساسيت سياستگذاران ،موريان و آحاد مردم نسبت به اهميت موضوع سالمت روان ضروري است.
سياستگذاران بايد منابع خود را به سمت مداخالت جامعهمحور سوق دهند و روند كلي اين مهداخالت بايهد
به سمت فقرزدايي ،بهبود شرايم شغلي و ايواد شهرايم باثبهات و قابهل پهيشبينهي در جامعهه بها تکيههبهر
توانمندسازي محيم باشد .ايواد محيم آرام و قابل پيشبيني با كم همکاريهاي بين برشي و استفاده از
كليه ظرفيتهاي موجود در دست اههاي اجرايهي ،قضهايي و قهانونگهذار و همکهاري بها برهش خصوصهي و
سازمانهاي مردمنهاد قابل انوام است.
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زندگي ،محيم قابل پيشبيني.

