بسمه تعالی
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوري اسالمی ايران
گزارش رصد ميزان بروز اختالالت روانی
مروری بر وضعیت بروز اختالالت رواني در ایران ،پیامدها ،علل و مداخالت حال و آینده
3

دکتر احمدعلي نورباال ،1دکتر بهزاد دماری ،2دکتر سهند ریاضي
 -1متخصص روان پزشکي ،استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران
 -2متخصص پزشکي اجتماعي ،استادیار دانشگاه علوم پزشکي تهران
 -3دستیار پزشکي اجتماعي ،دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي

چکيده:
سابقه و هدف :سالمت روان یکي از موضوعات مهم وتاثیر گذار جدی در نظام سالمت مي باشد که در همه دنیا و از جمله ایران مورد
غفلت نسبي قرار گرفته است .در بسیاری از کشورها ،رصد شیوع و بروز اختالالت رواني به صورت مرتب در طي دوره های مختلف انجام
مي گیرد .از آنجایي که تا کنون در کشور ما مطالعه ای جهت تعیین روند شیوع و بروز این اختالالت انجام نشده ،هدف از انجام مطالعه
حاضر تدوین گزارشي از روند میزان شیوع اختالالت روانپزشکي در کشور بر اساس مطالعات گذشته جهت ارائه به ذینفعان و
سیاستگذاران مي باشد.
روش بررسی :در پژوهش حاضر به منظور بررسي مستندات و مقاالت موجود از جستجو در موتور های جستجوگر استفاده شده است.
مقاالت بدست آمده سپس با یکدیگر مقایسه شده اند و روند میزان شیوع اختالالت روانپزشکي بر این اساس استخراج شده است.
يافته ها :تا کنون به منظور تعیین شیوع اختالالت روانپزشکي در سطح کشور سه مطالعه اپیدمیولوژیک با سه ابزار مختلف صورت
گرفته است .در این سه مطالعه که در سال های  1311 ،1331و  1331انجام شده ،شیوع اختالالت رواني به ترتیب  13/11 ،21و
 23/6درصد برآورد شده است .اما به دلیل وجود تفاوت در جامعه هدف و ابزار استفاده شده در این مطالعات ،مقایسه بین آنها با
اشکاالتي همراه بود به همین دلیل به منظور استخراج روند اختالالت روانپزشکي از مطالعات انجام شده با بزار و جامعه هدف یکسان در
شهر تهران در سالهای  1313 ،1331و  1331نیز استفاده شد که در این مطالعات شیوع اختالالت به ترتیب  33/2 ،21/5و 33/56
درصد بود.
نتيجه گيري :با توجه به نتایج مطالعات انجام گرفته در کشور اینطور به نظر مي رسد که میزان شیوع اختالالت روانپزشکي به صورتي
قابل تامل رو به افزایش است .لذا الزم است ،ضمن شناخت علل و عوامل موثر در این افزایش ،هر چه سریعتر راهکارها و تدابیر
مناسبي جهت مقابله با آن اتخاذ گردد.

کلمات کليدي :سالمت روان ،اختالالت روانپزشکي ،پیمایش کشوری
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مقدمه:
تعريف سالمت :در اساسنامه سازمان بهداشت جهاني ”سالمت“ به عنوان “نه فقط فقدان بیماری یا معلولیت” بلکه ”حالت بهینه
خوب بودن جسمي ،رواني واجتماعي“ تعریف شده است.
تعريف سالمت روانی :مفهوم سالمت رواني ازنظر سازمان جهاني بهداشت چیزی فراتر ازنبود اختالالت رواني است و شامل این موارد
است 1:خوب بودن ذهني ،aادراك خود کار آمدی ،bاستقالل و خود مختاری ،cکفایت وشایستگي ،dوابستگي بین نسلي eو خود
شکوفایي توانمندی های بالقوه فکری وهیجاني .f
تعريف اختالل روانی :حاالت قابل توجه بالیني که با تغییرات درتفکر ،خلق و هیجان و یا رفتارمشخص باشد و با ناراحتي و تشویش
شخصي و یا اختالل کارکرد زندگي همراه باشد به عنوان اختالل رفتاری و رواني نامیده مي شود .این تغییرات در محدوده طیف
هنجارجامعه قرار نمي گیرند ،بلکه به صورت واضح غیرعادی و پدیده بیمار گونه است و مداوم یا عودکننده مي باشد.
اختالالت روانپزشکي شیوع باال و بار قابل مالحظه ای در بین بیماریهای طبي دارند .در حدود  313میلیون نفر در جهان از اختالالت
روان پزشکي رنج مي برند و بر طبق برآورد سازمان جهاني بهداشت ،یک نفر از هر چهار نفر در جهان در طول زندگي به یکي از
اختالالت روان پزشکي مبتال خواهد شد و در هر زمان حدود  13درصد از جمعیت بزرگسال به اختالالت رواني مبتال هستند.
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بر اساس گذارش برنامه شکاف در بهداشت روان سازمان بهداشت جهاني در سال  13 ،2111درصد از بار کلي بیماریها مربوط به
اختالالت رواني ،عصبي و سوء مصرف مواد مي باشد که تقریباً سه چهارم از بار این بیماری ها مربوط به کشورهای با درآمد کم و
متوسط است.
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بر اساس پژوهش های انجام شده در کشورایران ،اختالالت رفتاری ورواني در سال  1312رتبه دوم بار بیماریها را پس از حوادث عمدی
و غیرعمدی به خود اختصاص داده بود و  16درصد از کل بار بیماریها به دلیل این اختالالت محاسبه شده بود 3و در مطالعه انجام شده
دیگری در سال  ،1313بار بیماریهای مربوط به اختالالت رفتاری ورواني به میزان  13درصد گزارش گردیده است.
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نتایج پژوهش های سازمان بهداشت جهاني نشان مي دهد که اختالالت رواني در کشورهای جهان شایع هستند .شیوع اختالل رواني
مادام العمر در میان بیش از یک سوم از پاسخ دهندگان در بررسي سال  2112سازمان بهداشت جهاني در  5کشور(کلمبیا ،فرانسه،
نیوزیلند ،اوکراین و ایاالت متحده ی آمریکا) ،و بیش از یک چهارم در  6کشور (بلژیک ،آلمان ،لبنان ،مکزیک ،هلند و آفریقای جنوبي)،
و بیش از یک ششم در  3کشور(اسرائیل ،ایتالیا ،ژاپن و اسپانیا) یافت شد .دو کشور باقي مانده یعني ،چین( )%13/2و نیجریه ()%12
شیوع قابل مالحظه ی پایین تری را که به احتمال زیاد همره با بي طرفي نبوده است برآورد شده است .6علیرغم شیوع نسبتاً باالی
a

- subjective well-being
- perceived self-efficacy
c
- autonomy
d
- competence
e
- intergenerational dependence
f
- self-actualization of one’s intellectual and emotional potential
b
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اختالالت رواني ،بر اساس اطلس سالمت روان سال  2111سازمان بهداشت جهاني ،تنها  61درصد کشورهای جهان دارای سیاست ها،
 31درصد دارای برنامه ها و  53درصد دارای قوانین مربوط به سالمت روان هستند.

3

از آنجایي که تا کنون در کشورایران ،مطالعه ای جهت تعیین روند شیوع و بروز این اختالالت انجام نشده ،هدف از پژوهش حاضر آن
است که با جمع بندی مطالعات انجام شده در کشور در مورد بروز و شیوع اختالالت روانپزشکي ،گزارشي از روند میزان شیوع این
اختالالت جهت ارائه به ذینفعان و سیاستگذاران حوزه سالمت تهیه گردد.

مواد و روش ها:
جهت بررسي مستندات و مقاالت موجود با استفاده از کلیدواژه های مناسب ،یک جستجو در موتور های جستجوگر
 scholar.google.comو  google.comو پایگاه های داده  magiran.comو  medlib.irو  www.irandoc.ac.irو
 iranmedex.comو  sid.irو  pubmed.orgو  sciencedirect.comانجام شده و کلیه مطالعاتي که به بررسي شیوع و
بروز اختالالت روانپزشکي در کل کشور پرداخته بودند استخراج گردید .از آنجایي که تاکنون تنها سه مطالعه به بررسي شیوع کشوری
اختالالت روانپزشکي پرداخته بودند و عالوه بر آن به دلیل وجود تفاوت در جامعه هدف و ابزار استفاده شده در این مطالعات که
مقایسه بین آنها را با مشکل مواجه مي کرد ،تصمیم گرفته شد تا دامنه جستجو وسیعتر شده و از مطالعاتي که جمعیت هدف آن ها
کل کشور نبود و همچنین از مستندات معتبر چاپ نشده نیز استفاده گردد.

يافته ها:
تا قبل از سال  1331مطالعات گسترده و جامعي در مورد شیوع اختالالت روانپزشکي در کشور انجام نگرفته و بررسي ها تنها محدود به
یک جمعیت خاص بوده است .این مطالعات را مي توان بر اساس زمان انجام آنها به دو دوره تقسیم نمود :دوره اول شامل مطالعاتي
است که در زمان قبل از انقالب اسالمي در طول یک دهه از سال  1331تا  1351در ایران انجام شده است و میزان شیوع اختالالت
روانپزشکي را بین  11/3تا  11/6درصد گزارش نموده اند1.و3و11و 11دوره دوم مطالعاتي را شامل مي شود که از سال  1331تا  1331در
کشور انجام گرفته و میزان شیوع اختالالت در آنها از  12/5تا  31/2درصد متغیر بوده است12.و13و13و15و16و13و11و13و21و21و22و23و( 23جدول
شماره )1
این مطالعات عالوه بر آنکه تنها یک جمعیت خاص را پوشش مي دادند از نظر ابزار مورد استفاده و روش انجام مطالعه نیز دارای
اشکاالتي بودند .به عنوان مثال براساس مطالعه انجام شده توسط شریفي و همکاران نشان داده شد که از میان پژوهشهای مربوط به
شیوع کلي اختاللهای روانپزشکي که از سال  1331تا  1313در کشور انجام گرفته بود ،تنها در  33مورد آنها از روش نمونه گیری
تصادفي استفاده شده بود و از این تعداد نیز ،تنها در نزدیک  31درصد پژوهشها ،ویژگیهای نمونه مورد بررسي معرف ویژگیهای جامعه
هدف بود و در بیش از  25درصد از آنها ،روایي و پایایي نسخه فارسي ابزارهای مورد استفاده بررسي یا گزارش نشده بود و در کل ،تنها
3

نزدیک به یک سوم از این پژوهشها از کیفیت مناسب (نمونه گیری تصادفي ،کاربرد ابزارهای روا و پایا و نمونه معرف جامعه هدف)
برخوردار بودند.

25

از سال  1331تا کنون سه مطالعه اپیدمیولوژیک جامع با استفاده از ابزار قابل اطمینان به منظور تعیین شیوع اختالالت روانپزشکي در
سطح کشور صورت گرفته است (جدول شماره  .)2اولین مطالعه گسترده کشوری توسط نورباال و همکاران در سال  1331در قالب طرح
ملي سالمت و بیماری انجام شده است 26 .در این مطالعه به منظور بررسي سالمت روان 35113 ،نفر معادل یک هزارم خانوارهای
کشور به روش نمونه گیری تصادفي از بین افراد  15سال و باالتر خانوارهای ساکن در مناطق روستایي و شهری استان های کشور
انتخاب شدند و شیوع عالئم رواني در آنها با استفاده از پرسشنامه  21سوالي سالمت عمومي  GHQ-28aمورد بررسي قرار گرفت.
در طرح فوق به منظور نمره گذاری پرسشنامه از شیوه سنتي استفاده شده بود که در آن گزینه ها به صورت ( )1-1-1-1نمره گذاری
مي شوند و حداکثر نمره آزمودني در پرسشنامه برابر  21خواهد بود .جهت تعیین نمره برش ،مطالعه ای جداگانه با مراجعه مجدد به
یک زیرگروه  133نفری از افراد و با مصاحبه بالیني روانپزشکي طبق مالك های  DSM-IVانجام گرفت که نتایج این مطالعه نشان
داد که با روش نمره گذاری سنتي ،نمره برش  6نمره مناسبي

است24.

نتایج طرح فوق با استفاده از نمره برش  6بیانگر آن بود که  21درصد از افراد مورد مطالعه ( 25/3درصد زنان و  13/3درصد مردان)
دارای عالئم بیماری های رواني بوده اند .میزان شیوع اختالالت روانپزشکي در مناطق روستایي 21/3 ،درصد و در مناطق شهری 21/3
درصد بود .باالترین میزان شیوع اختالالت رواني در کشور مربوط به استان های چهارمحال و بختیاری و گلستان به ترتیب با  31/3و
 33/3درصد و پایین ترین میزان مربوط به استان یزد با  11/3درصد بود همچنین شیوع اختالالت روانپزشکي در استان تهران 21/5
درصد گزارش گردید که تقریباً برابر با میانگین شیوع کشوری بود .شیوع عالیم افسردگي و اضطراب بیش از عالیم اختالل جسماني
سازی و اختالل عملکرد اجتماعي بود .همچنین در پژوهش فوق در مصاحبه بالیني انجام شده توسط پزشکان عمومي 1/3 ،درصد افراد
ساکن در خانوارهای مورد مطالعه دچار عقب ماندگي ذهني 1/2 ،درصد مبتال به صرع و  1/6درصد دچار اختالالت سایکوتیک بودند.
عالوه بر آن یافته های این پژوهش نشان داد که میزان شیوع اختالالت روانپزشکي در افراد مطلقه و بیوه ( 32/3درصد) ،بیش از افراد
متاهل ( 21/5درصد) و مجرد ( 11درصد) بود و همچنین ،شیوع این اختالالت در زنان خانه دار بیش از سایر گروه های شغلي و در
بیسوادان بیش از افراد دارای تحصیالت بود.
دومین مطالعه کشوری در سال  1311توسط محمدی و همکاران انجام شده است 23.جامعه آماری در این مطالعه افراد  11سال و باالتر
بودند .در این مطالعه  25111نفر به شیوه نمونه گیری تصادفي سیستماتیک و خوشه ای از بین خانوارهای موجود در کشور انتخاب
گردیدند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش ،پرسشنامه اختالالت عاطفي و اسکیزوفرنیا ( b)SADSبود که مجموعه ای از سواالت

- General Health Questionnaire-28
- Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia
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a
b

پیرامون صرع ،زوال عقل ،عقب ماندگي ذهني ،اختالالت تجزیه ای و اختالل استرس پس از رویداد آسیب زا ( )PTSDبر اساس
 DSM-IVبه آن اضافه شده بود و پرسش نامه نهایي حاوی  313سوال بود .در پژوهش فوق شیوع انواع اختالالت روانپزشکي 13/11
درصد ( 16/11درصد در مردان و  23/3درصد در زنان) بود .شیوع اختالالت خلقي  3/35درصد ،شیوع انواع اختالالت سایکوتیک 1/13
درصد ،شیوع انواع اختالالت اضطرابي  1/31درصد و شیوع انواع اختالالت عصبي-شناختي  2/31درصد و شیوع انپواع اختالالت تجزیه
ای  1/33درصد بوده است .میزان شیوع در مناطق شهری  12/53درصد و در مناطق روستایي  3/36درصد بوده است .از لحاظ و
ضعیت تاهل در این مطالعه شیوع اختالالت روانپزشکي در افراد طالق گرفته یا جدا شده  22/31درصد ،افراد مجرد  1/33درصد و افراد
متاهل  11/31درصد بوده است .در این مطالعه باالترین میزان شیوع اختالالت روانپزشکي مربوط به افراد بیسواد با  13/11درصد و
تحصیالت ابتدایي با  11/61درصد بوده است .از نظر شغل باالترین میزان شیوع اختالالت روانپزشکي در مردان مربوط به مردان بیکار با
 12/15درصد و زنان خانه دار با  15/31درصد بود.
سومین مطالعه کشوری در سال  1331توسط رحیمي و همکاران بر روی  3116نفر از جمعیت  11تا  63سال ایراني ساکن کشور که
بر اساس نمونه گیری تصادفي سه مرحله ای انتخاب شده بودند ،انجام شد 21.ابزارهای مورد استفاده جهت غربالگری اختالالت رواني در
این پژوهش عبارت بودند از :پرسشنامه تشخیصي جامع بین المللي ( ،a)CIDIمقیاس ناتواني شیهان ،پرسشنامه طیف اختالالت خلقي
( )MDQو پرسشنامه های غربالگری خودکشي وپرخاشگری .همچنین نیمي از نمونه ها به طور تصادفي به پرسشنامه غربالگری
مصرف مواد و اختالالت جنسي و نیم دیگر به پرسشنامه سالمت عمومي  GHQ-28با روش نمره گذاری لیکرت نیز به صورت
خودایفا پاسخ دادند .در روش لیکرت گزینه ها به صورت ( )3-2-1-1نمره گذاری مي شوند و حداکثر نمره آزمودني برابر با  13خواهد
بود .همچنین در پژوهش فوق در افرادی که در غربالگری اولیه از نظر سایکوز مشکوك تشخیص داده شدند ،مصاحبه تشخیصي
ساختاریافته ( )SCIDنیز به صورت تلفني توسط روانپزشک انجام گردید .بر اساس نتایج مطالعه فوق  23/6درصد از افراد کشور
( 21/1درصد مردان و  26/5درصد زنان) دچار یک یا چند اختالل روانپزشکي در  12ماه قبل از بررسي بودند .شایعترین گروه
اختالالت روانپزشکي به ترتیب اختالالت اضطرابي ( 15/6درصد) و خلقي ( 13/6درصد) بود .شایعترین اختالل در بین کل بیماریها،
اختالل افسردگي اساسي ( 12/3درصد) بود .همچنین بر اساس نتایج مطالعه فوق  6/2درصد افراد طي یکسال قبل از بررسي افکار
خودکشي داشته اند 3/13 ،درصد نقشه مشخصي برای خودکشي داشتند و  1/3درصد اقدام به خودکشي کرده بودند .عالوه بر آن بر
اساس این پیمایش شیوع هرگونه اختالل سایکوتیک در طول عمر یک درصد ،شیوع اختالالت سایکوتیک اولیه  1/3درصد و شیوع 12
ماهة اختالالت سایکوتیک  1/55درصد بود .در این مطالعه شیوع ابتال به هرگونه اختالل روانپزشکي در ساکنین مناطق شهری بیش از
مناطق روستایي بود .بیشترین شیوع در گروه سني  31-33سال و کمترین شیوع در گروه سني  61-63سال بود .بررسي شیوع ابتال به

- Composite International Diagnostic Interview
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a

اختالل روانپزشکي بر حسب وضعیت تاهل نشان داد که شیوع اختالل در افراد مجرد از سایر گروه ها کمتر بود .از نظر تحصیالت
بیشترین شیوع ابتال در گروه بیسواد و کمترین شیوع در گروه دارای تحصیالت دانشگاهي بود .همچنین در این مطالعه مشخص گردید
که شیوع ابتال به هر گونه اختالل روانپزشکي در طي  12ماه گذشته در افراد بیکار و خانه دار بطور معناداری بیشتر از افراد شاغل است.
همچنین در مطالعه فوق با استفاده از پرسشنامه  GHQ-28و حجم نمونه  111نفر با روش نمره گذاری لیکرت بر اساس نقطه برش
 23شیوع دیسترس رواني در طي ماه گذشته  22/3درصد ( 21/2درصد در زنان و  13/3درصد در مردان) و بر اساس نقطه برش  23و
حجم نمونه  121نفر شیوع دیسترس رواني  21/1درصد ( 25/3درصد در زنان و  15/3درصد در مردان) بدست آمد.

بحث:
وجود تفاوت در نتایج بدست آمده در سه مطالعه کشوری را مي توان به روش و ابزارهای مورد استفاده برای غربالگری و تشخیص
اختالالت رواني و همچنین اختالف در جامعه آماری مطالعات مربوط دانست .به عنوان مثال از آنجا که  GHQ-28یک ابزار غربالگری
است ،ممکن است رقم شیوع بیشتری را نسبت به ابزارهای تشخیصي مانند  CIDIیا  SADSگزارش کند اما از سوی دیگر ،با توجه
به آنکه پرسشنامه  GHQ-28شیوع در یک ماه اخیر را مي سنجد ،مي تواند رقم شیوع را نسبت به ابزارهایي مانند  CIDIکه شیوع
در  12ماه اخیر و  SADSکه شیوع در کل طول عمر را بررسي مي کنند پایین تر نشان دهد .عالوه بر آن نتایج مطالعه انجام شده
توسط نورباال و همکاران ( )1331و رحیمي و همکاران ( )1331با این که در هر دو از پرسشنامه  GHQ-28استفاده شده بود ،به
دلیل تفاوت در روش نمره گذاری با یکدیگر قابل مقایسه نیستند .به این ترتیب از روی نتایج این مطالعات به طور دقیق نميتوان
درباره روند اختالالت رواني و کاهش یا افزایش میزان شیوع آن اظهار نظر نمود.
اما تا کنون سه مطالعه جهت بررسي میزان شیوع اختالالت رواني در تهران در جامعه آماری یکسان (افراد  15سال به باال) و با استفاده
از پرسشنامه یکسان (پرسشنامه  )GHQ-28با روش نمره گذاری یکسان سنتي انجام شده اند (جدول شماره  )3و با توجه به اینکه در
مطالعه کشوری سال  1331شیوع اختالالت روانپزشکي در شهر تهران ( 21/5درصد) بسیار نزدیک به میانگین کل کشور ( 21درصد)
بود ،شیوع این اختالالت در شهر تهران مي تواند تا حدی بیان کننده شیوع آنها در کل کشور باشد.
در اولین مطالعه که در سال  1331در تهران توسط نورباال و همکاران با حجم نمونه  5561نفر انجام گرفت ،شیوع اختالالت
روانپزشکي  21/5درصد ( 23/6درصد در زنان و  13/3درصد در مردان) بود 23.در مطالعه دوم که در سال  1313توسط نورباال و
همکاران به عنوان بخشي از پروژه سنجش عدالت در شهر تهران ،با حجم نمونه  13331نفر انجام گردید ،شیوع این اختالالت 33/2
درصد ( 33/3درصد در زنان و  21/6درصد در مردان) گزارش گردید 31.و مطالعه سوم که توسط نورباال و همکاران در سال  1331در
قالب دور دوم طرح سنجش عدالت در شهر تهران با حجم نمونه  21513نفر انجام گرفت شیوع این اختالالت را  33/6درصد (32/3
درصد در زنان و  36/3درصد در مردان) نشان داد(.چاپ نشده)
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با توجه به یکسان بودن جامعه آماری و ابزار استفاده شده در این سه مطالعه و مقایسه نتایج این مطالعات با سایر کشورها ،مي توان این
گونه نتیجه گیری نمود که شیوع اختالالت روانپزشکي در کشور طي سالهای اخیر ،متاسفانه روندی صعودی داشته است .عالووه بر آن
آمار اختاللهای رواني در ایران در مقایسه با مطالعات کشوری در سایر کشورهای جهان که در آنها از پرسشنامه مشابه استفاده شده بود،
باالتر مي باشد .به عنوان مثال مقایسه نتایج مطالعه کشوری سال  1311با پیمایش جهاني سالمت روان که در  13کشور جهان شامل
مکزیک ،کلمبیا ،ایاالت متحده فرانسه ،اسپانیا ،هلند ،اوکراین ،ایتالیا ،آلمان ،بلژیک ،لبنان ،نیجریه ،چین و ژاپن بین سال های  2111تا
 2113با پرسشنامه یکسان (نسخه سوم  )CIDIانجام شده است ،31نشان مي دهد که شیوع اختالالت رواني در کشور ما از تمامي این
کشورها بجز آمریکا که در آن شیوع  26/3درصد گزارش شده بیشتر بود .همچنین در مطالعه ای که در کشور انگلستان به بررسي روند
شیوع اختالالت رواني با استفاده از پرسشنامه  GHQ-12پرداخته بود ،شیوع این اختالالت از  13/3درصد در سال  2111به 16/3
درصد در سال  2113و  15/5درصد در سال  2111رسیده بود 32.عالوه بر آن بر اساس مطالعه کشوری سال  2111در کشور سنگاپور
که با استفاده از پرسشنامه  GHQ-12انجام گرفته بود ،شیوع اختالالت رواني در جمعیت  11تا  63ساله 12/3 ،درصد ( 13/1درصد
در زنان و  11/5درصد در زنان بود) 33.به عالوه شیوع  33/56اختالالت رواني در شهر تهران نیز درصد نیز رقم بسیار قابل توجه و
نگران کننده ای محسوب مي شود.
از علل و عوامل موثر در روند شیوع اختالالت رواني در کشور مي توان موارد زیر را برشمرد:
 - 1بر پایه اظهارنظر کمیسیون تعیین کننده عوامل رواني -اجتماعي سالمتِ سازمان جهاني بهداشت ،نزدیک به  15درصد عوامل
تأثیرگذار بر سامانه سالمت ،به جز عوامل زیستي و ژنتیک است 33بنابراین به نظر میرسد نقش عوامل رواني اجتماعي در سبب شناسي
شرایط موجود ایران ،الزم است بیشتر مورد بررسي و تامل قرار گیرد.
 – 2براساس پیمایش های میداني و ملي در رابطه با سالمت روان در ایران ،افراد متأهل نسبت به افراد مجرد ،برخالف انتظار ،به دالیل
گوناگون از سالمت رواني بهتری برخوردار نیستند ،موضوعي که جای فکر و نگراني دارد .مطابق آمار سازمان ثبت احوال کشور تعداد
ازدواج های ثبت شده در سال  1331نسبت به سال  5/1 ،1331درصد کاهش و تعداد طالق  5/2درصد افزایش داشته و در سال
 1331به ازای هر  5/5مورد ازدواج یک مورد طالق ثبت شده است35.و 36این سیر فزاینده آمار طالق ،در کشور نگران کننده مي باشد و
در عین حال نشانگر وجود مشکل و آسیب در خانواده و دست کم اختالل در روابط میان فردی خانواده ها ،در ایران است.
 - 3ناپایداری در ساختارها ،مدیریتها ،ارزشها و تصمیم گیریها در ایران که موارد بسیاری از آنها در تاریخ پس از انقالب اسالمي به
روشني به چشم مي خورد مي تواند از عوامل بروز نگراني مستمر و سبب ساز احتمالي اختالالت رواني باشد.
 -3به نظر برخي صاحب نظران ،جامعه ایراني ،جامعه ای هیجاني ،نگران ،غمگین ،حرمت شکن ،غیرقابل پیش بیني و به تعبیر برخي
بزرگان و مسئوالن ،قانون گریز و نظارت ناپذیر است ،که همگي از عوامل خطر بروز اختالل رواني و بیماریهای روان -تني است.
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 -5نبود برنامه ای جامع در حوزه سالمت روان در سطح شهری تاکنون ،زیرا خدمات محدود سالمت روان فقط در شبکه بهداشتي و در
مناطق روستایي ارائه شده و در شهرها که اکثر جمعیت کشور را در خود جای داده اند ،به غیر از رشد روانپزشکان و روان شناسان عمالً
اقدام مستقیم دیگری در حوزه سالمت رواني انجام نشده است.
راهکارهای بهبود وضعیت موجود و آنچه که الزم است مورد توجه قرار گیرد در سه سطح اول و دوم و سوم پیشگیری و همچنین
وظایف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و فرهنگستان علوم پزشکي در این زمینه را مي توان به طور خالصه بدین صورت جمع
بندی نمود:
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الف :راهبرد هاي اختصاصی پيشگيري اوليه سالمت روان:
 -1انجام مطالعات نیاز سنجي دوره ای به منظور به روز نمودن اولویت های ارتقای سالمت روان جامعه.
 -2آموزش وآگاه سازی عموم مردم درزمینه سالمت روان.
 -3تقویت مهارت های مرتبط با سالمت روان از جمله مهارت های زندگي ،مهارت های فرزندپروری ،مهارت های شغلي ومهارت های
زندگي سالم.
 -3ایجاد وتقویت سیستم های حمایت اجتماعي.
 -5مداخالت اجتماعي درجهت کاهش استرس وارتقای سالمت روان.
a

 -6تاب آوری فردی

b

 -3تقویت شبکه های ارتباطي محله ای ،مشارکت شهروندان وفعالیت های محله ای
 -1توانمند سازی اجتماعي

c

 -3مداخله در بحران برای وضعیت هائي نظیر :طالق ،جدائي ،بالیا و آسیب های دیگر.
 -11کنترل عوامل خطر شناخته شده در برخي مشکالت وبیماری ها مثل :خودکشي ،خشونت ،اعتیاد ،صرع ،عقب ماندگي ذهني و....
 -11پیشگیری از کودك آزاری ودیگر خشونت های خانگي.
 -12مدافعه گری dاز کلیه برنامه های مرتبط با سالمت روان.
 -13جلوگیری از بروز و مدیریت علمي در مورد تنش های خانوادگي واجتماعي.
 -13پایش ،ارزشیابي وانجام پژوهش های ضروری ذیربط.
 -15مورد نظر قرار دادن برنامه های سالمت روان در مقاطع مختلف تحصیلي اعم از آموزش وپرورش وآموزش عالي

a

- Personal Resilience
- Community Action
c
- Social Empowerment
d
- Advocacy
b

1

 -16مورد نظر قرار دادن برنامه های سالمت روان برای برخي از گروههای اجتماعي آسیب پذیر ابتال به اختالالت رواني ازقبیل زنان،
سالمندان ،افرادفقیر،بیکاران ،مبتالیان به بیماری های مزمن جسمي (دیابت ،بیماران مزمن قلبي ،کلیوی ،ریوی ،ایدز ،)..سانحه
دیدگان ،آوارگان ،اقلیت های قومي ،افراد فروخته شده (قاچاق انسان) ،روسپي ها و افراد دارای معلولیت.
ب :راهبرد هاي اختصاصی پيشگيري ثانويه سالمت روان:
 -1توسعه کمي و کیفي طرح ادغام بهداشت روان در سیستم مراقبت های اولیه aدر روستاها به منظور غربالگری ،تشخیص ،ارجاع،
درمان و پیگیری فعال بیماران رواني ،حتي المقدور به صورت رایگان ویا با هزینه ناچیز وپوشش بیمه ای
 -2توسعه کمي و کیفي طرح بهداشت روان شهرها از طریق رابطین بهداشتي.
 -3توسعه کمي و کیفي مراکز ارائه خدمات سرپائي و بستری بیماران روانپزشکي.
 -3پوشش بیمه ای خدمات روانپزشکي سرپائي وبستری ،اعم از بیمه های دولتي ،خصوصي و تکمیلي
 -5عزم عمومي و ملي ،جهت انگ زدائي از اختالالت رواني وبیماران رواني.
 -6اجرائي نمودن تخصیص  %11از تخت های بیمارستان های عمومي به بیماران رواني وگسترش روانپزشکي رابط -مشاور وبخش های
روان تني در بیمارستان های عمومي
 -3تامین دارو و تجهیزات مناسب با نیاز ارائه خدمات روانپزشکي به روز
 -1افزایش سهم اعتباری بودجه بهداشت روان از بودجه بهداشت ودرمان کل کشور.
 -3تامین نیروی انساني موردنیاز تیم بهداشت روان در سطوح مختلف تخصصي تا رسیدن به استاندارد جهاني.
 -11ساماندهي خدمات روان شناختي و مشاوره با هماهنگي مراجع ذیربط
 -11ارتقاء کمي وکیفي آموزش روانپز شکي وعلوم رفتاری در دوره دانشجوئي ،کاورزی وتخصصي.
 -12انجام مطالعات دوره ای مربوط به بروز وشیوع اختالالت رواني واعالن روند این اختالل ها به صورت مستمر به مسولین و مردم
 -13ادغام کردن سالمت روان در خدمات قبل و بعد از فوریت ها
 – 13مورد نظر قرار دادن برنامه سالمت روان در بالیا ،حوادث وسوانح طبیعي و دست ساز بشر
ج :راهبرد هاي اختصاصی پيشگيري ثالثيه سالمت روان:
 -1ایجاد و گسترش مراکز درمان روزانه bبرای بیماران رواني مزمن.
 -2توسعه و گسترش ارائه خدمات ویزیت درمنزل برای بیماران رواني مزمن.
 -3توسعه و گسترش خدمات توانبخشي ،کاردرماني برای بیماران رواني مزمن.
 -3آموزش و حمایت مادی ومعنوی از خانواده بیماران رواني.
)- Primary Health Care (PHC
- Day Centers
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a
b

 -5تقویت و گسترش سازمانهای مردم نهاد در امر پیشگیری ،درمان وتوان بخشي از بیماران رواني.
-6در نظر گرفتن افراد دارای مشکالت رواني به عنوان گروههای خاص و آسیب پذیر و حمایت از حقوق انساني وشهروندی آنان
 -3اخذ مشورت و مشارکت دادن بیماران رواني وخانواده آنان در توسعه وبازگرداندن سالمت ونیز عوامل تاثیرگذار بربروز وشیوع
وبازتواني بیماری .
 -1برخورداری از فرصت های آموزشي جهت ارتقای وضعیت زندگي بیماران رواني
 -3کمک به اشتغال سبک وساده بیماران رواني به منظور بازتواني رواني وحمایت بیمه ای وغیره در زمینه مشکالت اقتصادی آنان
وظايف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در رابطه با تامين ،حفظ و ارتقاي سالمت روانی:
به طور خالصه مي توان گفت که سه راهبرد اساسي باید محور عملیات وزارت بهداشت قرار گیرد :بهبود وضعیت فعلي خدمات سالمت
روان ،ارتقای سواد سالمت روان گروه های مختلف جامعه و سرمایه گذاری در کاهش عوامل خطر سالمت روان وبنابراین پیشنهاد مي
شود وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي کشور موارد زیر را سرلوحه عنایت و پیگیری جدی خود قرار دهد.
 -1عوامل رواني اجتماعي تأثیرگذار بر سالمت را شناسایي ،تعیین محدوده و با موازین بومي و فرهنگي درجهبندی نماید.
 -2تأثیرات جسمي -رواني و حتي اقتصادی عوامل اجتماعي را بر جامعه بررسي نماید.
 -3فراز و فرود و سیر عوامل اجتماعي و تأثیر آنها را بهطور مداوم بررسي نماید
 -3سهم و نقش دستگاه ها و سازمانهای دولتي ،بخش خصوصي و غیر دولتي برهم زننده و ارتقا دهنده سالمت رواني اجتماعي را
تعیین و به آنها و جامعه اطالع رساني نماید.
 -5با فرهنگ سازی دستگاه ها ،نهادها و اشخاص برهمزننده سالمت رواني اجتماعي را از تداوم کار باز دارد.
-6تشکیل گره جلب حمایت کننده و مشورت دهنده در وزارت بهداشت برای تصویب سیاست های عمومي سالم در مورد سالمت روان،
مداخله مشورتي در مواقع تنش های اجتماعي ،تدوین پیوست های سالمت و همکاری در ارتقای سالمت اجتماعي و معنوی.
 -3تعیین سهم و نقش دستگاه ها و سازمانهای دولتي ،بخش خصوصي و غیر دولتي در ارتقای سالمت روان.
 -1تصویب قانون سالمت روان و استقرار و پایش آن.
 -3باز طراحي برنامه های سالمت روان در حیطه های اولویت دار شامل :مهارت های زندگي (بر اساس آموزه های فرهنگ ایراني و
اسالمي) ،فرزند پروری و روابط خانوادگي ،حمایت رواني اجتماعي در بالیا ،پیشگیری از خودکشي ،خشونت (کودك آزاری ،همسر
آزاری ،سالمند آزاری و خشونت اجتماعي) ،انگ زدایي ،ارتقای سالمت روان در حاشیه شهرها (ازجمله ایجاد کلینیک های سیار
روانشناسي بالیني و روانپزشکي) و ارتقای سالمت رواني کودکان ،نوجوانان و مادران باردار و استقرار آنها.
 -11استمرار و تکمیل برنامه ادغام سالمت روان در شبکه های بهداشتي کشور و سایر برنامه های جاری و همچنین بازنگری ساختار
ارائه خدمات سالمت روان و مراقبت از بیماران بر اساس نتایج حاصل از ارزشیابي ها.
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 -11جلب و مشارکت برای استفاده از ادبیات و روش مناسب برای ارتقای سواد سالمت روان مردم و انگ زدایي از طریق رسانه های
عمومي
 -12اجرای برنامه های مدون وهدفدار در هفته بهداشت روان
 -13طراحي و اجرای برنامه ارتقای سواد سالمت روان کارکنان نظام سالمت وگروههای مراقبت پزشکي (تغییر در کاریکولوم تا
بازآموزی پزشکان عمومي و متخصصان و پرستاران)
 -13طراحي راهنماهای بالیني برای پیشگیری ،مراقبت ،ارجاع و بازتواني بیماران رواني.
 -15برنامه توسعه خدمات تخصصي سالمت روان در قالب نظام درماني کشور در چهارچوب یکپارچگي بیمه پایه درمان.
 -16ارتقای کمي و کیفي خدمات اورژانس های روانپزشکي از جمله طراحي و استقرار راهنماهای مشاوره و مداخله در موارد بحراني
برای مداخالت اورژانس رواني.
 -13اعتباربخشي بیمارستان های عمومي ،بیمارستان های روانپزشکي و مراکز سالمت روان جامعه نگر ،رتبه بندی آنها و استقرار نظام
نظارت همتایان و همچنین طراحي و استقرار نظام پایش و نظارت بر عملکرد بخش خصوص مراقب سالمت روان.
 – 11راه اندازی بیمارستان ویژه بزهکاران دچار بیماریهای روانپزشکي توسط دستگاه قضایي
 – 13طراحي و اجرای برنامه های جلب حمایت برای افزایش پوشش بیمه مراقبت از بیماریهای مزمن رواني.
 – 21تدوین و ابالغ شیوه نامه گروههای خودیار ویژه بیماران رواني و طراحي بسته های آموزشي الزم.
به بیان دیگر وزارت بهداشت ،به همان صورت که به آلودگيهای زیستي ،میکروبي ،صوتي و ...حساسیت نشان داده ،اقدامات بجا و الزم
را انجام مي دهد ،ضرورت دارد نسبت به تنش های رواني -اجتماعي و ناهنجاری های ارتباطي نیز حساس و چاره جو باشد .دولت نه
تنها باید سالمت روان را در برنامه های خود مورد نظر قرار دهد بلکه باید تمام بخشهای دولتي با یکدیگر و با مردم در تعامل سازنده
باشند.
بنابراین الزم است برای رسیدن به جامعه ای آرام و به دور از تنش ،برخوردار از تعادل هیجاني ،سرشار از سرور و شادی و پرهیز از غم و
خشم افراطي و مراعات کننده جنبه های سالم ارتباطي آحاد افراد بر مبنای اخالق انساني و الهي ،وزارت بهداشت مشوق ،بلکه
هدایتگر سیاستگذاران ،قانونگزاران ،متولیان اجرایي ،قضایي ،نظامي ،انتظامي ،امنیتي و ارشادی باشد.
وظايف فرهنگستان علوم پزشکی در تامين سالمت روانی:
 - 1ارسال نامه رئیس فرهنگستان به وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مبني بر غفلت اساسي در زمینه بهداشت رواني-
اجتماعي و ضرورت توجه بیش از پیش به این حوزه برای بهبود ساختار سازماني ،نیروی انساني ،بودجه و اعتبارات به میزان سهم
عوامل رواني -اجتماعي تأثیرگذار بر سالمت جامعه وپیگیری مستمر کارشناسي آن.
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 -2ارسال نامه رئیس فرهنگستان به رئیسان محترم سه قوه ،مبني بر توجه به سالمت رواني -اجتماعي و ضرورت حمایت کامل از
وزارت بهداشت و سایر متولیان و دلسوزان این حوزه برای اجرایي شدن پیشنهادهای ارائه شده .همچنین مجلس شورای اسالمي به
عنوان قانون گذار و سیستم قضایي به عنوان مراقبین قانون وملجا ستمدیدگان و آسیب دیدگان ،با ارتقا بخشیدن به کارکرد خود مي
توانند در جهت حمایت از حقوق انساني بیماران نقش مهمي در آرام سازی و توانمند سازی محیط اجتماعي با هدف کاهش بروز
وشیوع وتسریع در بازتواني بیماران رواني نقش مهمي را ایفاء نمایند.
 – 3دیده باني و بررسي دقیق وکارشناسانه مستمر شاخصهای سالمت رواني -اجتماعي و بازتاب دادن روند مثبت و منفي آن همراه با
پیشنهادهای کارشناسي شده به وزارت بهداشت و سایر مسئوالن مرتبط با هدف بهبود تدریجي سالمت در این حوزه.
سرانجام زمینه سازی برای کاهش نگراني و ایجاد فضای آزاد و بانشاط ،همراه با امنیت و رفاه اجتماعي و برخورداری جامعه از حقوق
وکرامت انساني و قابل پیش بیني ،همگي در سطح نخست پیشگیری سالمت رواني -اجتماعي قرار مي گیرد ،موضوعاتي که نادیده
گرفته شده است و تدابیری جدی را مي طلبد.

نتيجه گيري:
با توجه به وضعیت فعلي کشور از نظر شیوع قابل توجه اختالالت روانپزشکي الزم است اوالً هر چه سریعتر با اسفاده ازهم اندیشي
صاحب نظران نسبت به شناخت علل و عوامل موثر در افزایش شیوع این اختالالت اقدام گردد ثانیاً شاخص های رصد سالمت روان در
کشور به تصویب مقامات ذیربط نظام سالمت کشور برسد ( خوشبختانه شاخص های پیشنهادی سالمت روان توسط مجری این طرح
وهمکاران در قالب گزارش" طرح پژوهشي ،برنامه عملیاتي جهاني سالمت روان ،بررسي دیدگاه ها ،سیاست ها ،برنامه ها وتدوین
شاخص های سالمت روان در ایران تدوین گردیده وتقدیم معاونت علمي فرهنگستان علوم پزشکي جمهوری اسالمي گردیده است)
ثالثاً با اتخاذ راهکارهای مناسب (راهکارهای برشمرده در قسمت بحث این گزارش) جهت کنترل و اصالح وضعیت روند رو به صعود
فعلي ،گام های موثری برداشته شود .رابعاً با ارزیابي مستمر بر اساس شاخص های مصوب ،هرچند مدت یک بار نشانه های روانشناختي
واختالالت روانپزشکي مورد پایش ورصد دقیق قرار گیرد .خامساً توجه به سالمت روان درهمه ابعاد ازقبیل رصد شیوع اختالالت
روانپزشکي وبار آنها ،میزان تخصیص اعتبار ونیروی انساني وسازماندهي تشکیالتي ومداخالت ضروری وغیره مورد بازبیني اساسي قرار
گیرد.
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جدول شماره  – 1خالصه نتایج مطالعات بررسي میزان شیوع اختالالت رواني در ایران از سال  1332تا 1331

نام محققین

سال بررسي

نوع جمعیت و
محل آن

حجم نمونه
(نفر)

ابزار پژوهش

درصد میزان شیوع
اختالالت رواني
زنان

مردان

کل

باش

1332

روستایي شیراز

333

مصاحبه بالیني

16/5

3/3

11/9

باش

1333

روستایي خوزستان

312

مصاحبه بالیني

-

-

11/9

باش

1335

شهری شیراز

622

مصاحبه بالیني

22/3

13/3

11/6

داویدیان و
همکاران

1351

شهرستان رودسر

311

مصاحبه بالیني

-

-

11

باقری یزدی و
همکاران

1331

روستایي میبد یزد

311

 SCL-90-Rو مصاحبه بالیني
DSM-III-R

11/1

6/6

11/5

بهادرخان و
همکاران

1332

روستایي گناباد
خراسان

365

 SCL-90-Rو مصاحبه بالیني
DSM-III-R

13/6

12/3

16/6

جاویدی و
همکاران

1332

روستایي مرودشت
فارس

313

 SCL-90-Rو مصاحبه بالیني
DSM-III-R

22/1

6/1

15/1

کوکبه و
همکاران

1332

روستایي آذرشهر
تبریز

315

 SCL-90-Rو مصاحبه بالیني
DSM-III-R

11/2

3/3

11/-

حرازی و باقری
یزدی

1333

شهری یزد

351

 SCL-90-Rو مصاحبه بالیني
DSM-III-R

23/3

12/5

11/6

خسروی و
همکاران

1333

شهری و روستایي
بروجن

351

 SCL-90-Rو مصاحبه بالیني
DSM-III-R

26/2

3/3

11/1

پاالهنگ و
همکاران

1333

شهری کاشان

613

 GHQ-28و مصاحبه بالیني
DSM-III-R

31/5

15/2

11/1

یعقوبي و
همکاران

1333

شهری و روستایي
صومعه سرا گیالن

652

 GHQ-28و مصاحبه بالیني
DSM-III-R

31/1

15/1

11/1

جوافشاني و
همکاران

1333

شهرك صنعتي
قزوین

612

 SCL-90-Rو مصاحبه بالیني
DSM-III-R

-

-

13/1

افشاری منفرد و
همکاران

1336

شهر سمنان

163

 SCL-90-Rو مصاحبه بالیني
PSE

11/-

11/-

11/-

قاسمي و
همکاران

1336

شهر اصفهان

3255

 GHQ-24و مصاحبه بالیني
DSM-IV

-

-

19/9

بخشاني و
همکاران

1333

شهر زاهدان

633

 SCL-90-Rو مصاحبه بالیني
DSM-IV

26/5

23/3

15/1

نورباال و
همکاران

1331

شهر تهران

133

 GHQ-28و مصاحبه بالیني
DSM-IV

23/3

13/3

11/5
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جدول  – 2خالصه نتایج مطالعات کشوری بررسي میزان شیوع اختالالت رواني در ایران
درصد میزان شیوع
اختالالت رواني

نام محققین

سال
بررسي

جامعه
آماری

حجم نمونه
(نفر)

ابزار پژوهش

نورباال و
همکاران

1331

افراد 15
سال به باال

35113

پرسشنامه  GHQ-28با روش نمره گذاری
سنتي بر اساس نقطه برش 6

محمدی و
همکاران

1311

افراد 11
سال به باال

25136

()SADS

رحیمي و
همکاران

1331

افراد  11تا
 63ساله

پرسشنامه اختالالت عاطفي و اسکیزوفرنیا

زنان

مردان

کل

25/3

13/3

11

11/13 11/16 23/3

3116

مصاحبة تشخیصي جامع بین المللي ()CIDI

26/5

21/1

11/6

111

پرسشنامه  GHQ-28با روش نمره گذاری
لیکرت بر اساس نقطه برش 23

21/2

13/3

11/1

121

پرسشنامه  GHQ-28با روش نمره گذاری
لیکرت بر اساس نقطه برش 23

25/3

15/3

13/1

جدول  – 3خالصه نتایج مطالعات بررسي میزان شیوع اختالالت رواني در افراد  15سال به باال شهر تهران با استفاده از پرسشنامه
 GHQ-28با روش نمره گذاری سنتي بر اساس نقطه برش 6
درصد میزان شیوع اختالالت رواني

نام محققین

سال بررسي

حجم نمونه (نفر)

نورباال و همکاران

1331

5561

23/6

نورباال و همکاران

1313

13331

33/3

21/6

نورباال و همکاران

1331

21513

32/3

36/3

13

زنان

مردان

کل

13/3

11/5
11/1
19/6

31
31

مردان
21

زنان

درصد میزان شیوع

کل
11

1
سال 1331

سال 1331

سال 1313

نمودار شماره  – 1روند میزان شیوع اختالالت رواني در افراد  15سال به باال شهر تهران با استفاده از پرسشنامه  GHQ-28به تفکیک
جنسیت بر اساس نقطه برش ( 6نورباال و همکاران)

40

عالئم جسمي سازی

30

عالئم اضطراب

درصد ميزان شيوع

عالئم افسردگي

20

عالئم بدکارکردی اجتماعي

کل اختالالت روانی

10

0

سال 1111

سال 1193

سال 1111

نمودار شماره  – 2روند میزان شیوع عالئم رواني به تفکیک نوع عالئم بر اساس نقطه برش  2و کل اختالالت رواني بر اساس نقطه برش
 6در افراد  15سال به باال شهر تهران با استفاده از پرسشنامه ( GHQ-28نورباال و همکاران)
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