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سی و دومین همایش ساالنه 
انجمن علمی روان پزشکان ایران

تعیین کننده های اجتماعی سالمت روانی- اجتماعی

دکتر علی زجاجی

 روان پزشک

نقش عوامل گوناگون اجتماعی در تضعيف و يا ارتقای سالمت روان امروزه به خوبی شناسايی شده اند. مطالعات بسيار زيادی که در 
تقريبا همه پهنای جغرافيای کره زمين از آمريکا تا اروپا، آفريقا و اقيانوسيه انجام گرفته اند اثر غير قابل انکار عوامل اجتماعی را در 
سالمت روانی نشان داده است. اين آثار طيف وسيعی از عالئم و نشانه ها و اختالالت روانی را شامل می گردد، از بروز مشکالت در 

خواب تا روشن شدن شعله اختالالت خطيری نظير اسکيزوفرنيا.

فهرست بلندی از اين عوامل وجود دارند: شرايط سخت بارداری مادر و دوران جنينی کودک، اوضاع نابسامان دوران کودکی، تجربه 
جنگ، مهاجرت های اجباری و داوطلبانه، آزار و شکنجه، به انزوا کشيده شدن اجتماعی، بيکاری، محروميت اجتماعی، فقر، تعلق به 

طبقات پايين اقتصادی اجتماعی جامعه، تحصيالت واقعی پايين و ضعيف ، تبعيض ها و نابرابری های اجتماعی، فقدان دموکراسی.

به نظر می رسد اين شرايط آنقدر واضح و مبرهن است که ديگر نيازی به تحقيقات بيشتر برای درک تأثيرگذاری عوامل اجتماعی در 
سالمت روانی افراد جامعه نباشد. به اين موضوع به وضوح در منشور ملبورن اشاره شده است: تندرستی روانی در جوامع برابر، عادل 

و بدون خشونت، بهتر حاصل می شود.

اما با کمال تأسف بايد گفت عليرغم دانشی که در زمينه عوامل اجتماعی موثر بر سالمت روان حاصل شده، شواهد کمی وجود دارد 
که نشان دهد می توانيم به سمت جوامعی عادل، برابر و بدون خشونت حرکت کنيم.

در جهان امروزدر اغلب کشورهای جهان فاصله فقير و غنی در حال افزايش است ، جوامع بيشتر نابرابر هستند و در دهه دوم قرن 
بيست و يکم، فعاليت های جنگی در سراسر جهان افزايش يافته است. 
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