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شناسی و راهکارهای ارتقاء نظام سالمت روانی در ایرانآسیب   
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 چکیده

 فکر، چگونگی مورد در کلی طور به .دارد اشاره ما احساسی و رفتاری شناختی، سالمت به روان سالمت

شناسی و راهکارهای ارتقاء نظام سالمت آسیبپژوهش حاضر با هدف بررسی  .ماست رفتار و احساس

از مطالعات اسنادی  آوری اطالعات این پژوهش با استفادهروانی در ایران به انجام رسیده است. جمع

شامل کتب و مقاالت و همچنین مشاهده اسناد بیمارستانی و دولتی صورت پذیرفت. با توجه به مطالعه 

-های زیربنایی و اصلی که در زمینه سالمت روان در جامعه لطمات بسیاری وارد میانجام شده، آسیب

 گذارانسیاست و متخصصان ردم،م منطقی چنداننه نگرش و نادرست نگاهتوان شامل: نماید را می

 بودن فرسوده، مالی اعتبار وکمبود ساختار بودن نامناسب ،روان سالمت مقوله به بهداشتی و سیاسی

-دستگاه وجود، ملی ساختارهای بر هابرنامه ادامه و آغاز نبودن مبتنی، اولیه بهداشتی هایمراقبت شبکه

 در انگ، ایبیمه غیرمؤثر و ناپایدار هایحمایت، روان تسالم حوزه در کشور در ایغیرحرفه و موازی های

 روان سالمت حوزه در درمانی و بهداشتی تخصصی نیروهای کمبودو  شهری روان بهداشت، پزشکیروان

های زیربط با همکاری دانشمندان و متخصصین علوم روانشناسی و دانست. لذا امید است، که دستگاه

 در جهت رفع موانع و مشکالت سالمت روان در جامعه دست یابند.مدیریتی، به سیاستگذاری صحیح 

 

 شناسی، راهکارها، نظام سالمت روانی، ایران.آسیبواژگان کلیدی: 
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 مقدمه-1

 می خود های توانایی متوجه فرد حالتی از سالمتی است که :، سالمت روانی یعنی (WHO) طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی تأکید می کند  .باشد با ارزش و کارآمد تواند می کند، مقابله زندگی طبیعی های نشت با تواند می شود،

 تواند می روان سالمت اختاللت یا مشکالت(. 1390)مهرابی گالش کالمی، که سالمت روان تنها شامل نبود اختالل روانی نیست

که همه ما توانایی توسعه و پرورش مشکالت روحی و روانی را داریم،  تقادندبر این اعکارشناسان  .دهد قرار تاثیر تحت را کسی هر

 یک اییآمریک پنج هر تقریبا از .فارغ از هر سن و سال ، مرد یا زن ، ثروتمند یا فقیر و هر قوم یا گروهی که به آن تعلق داریم

 1۸ از بیش) بزرگسال میلیون ۸٫9 متحده، ایاالت در ،۲01۵ سال در درصد(. 1۸/۵سال مشکالت روانی را تجربه می کند )هر  نفر

بخش بزرگی از افراد دارای همچنین  .است آمریکایی بزرگساالن از درصد ۴/۸ با برابر که .اند بوده روانی اختالل به مبتال( سال

در ایاالت متحده و بسیاری از کشورهای توسعه یافته، اختالالت روانی یکی از علل اصلی  .ز یک اختالل دارنداختالل روانی بیش ا

 .ناتوانی هستند

( یا سایکوپاتولوژی به علم مطالعه بر بیماری روانی گویند که توسط تمرکز بر Psychopathologyشناسی روانی)علم آسیب

شود. شناسی استفاده میهای بیماریپردازد که در آن از تکنیکهای درمان آن میی و شیوهریشه ژنتیک، بیولوژیک، عوامل اجتماع

آسیب شناسی روانی عملی است که در آن کوشش میشود با به کار گرفت اصول اساسی روانشناسی، رفتار نا بهنجار شناخته شده 

ه الزم است توضیح داده شودو دقیقا مورد بحث قرار گیرد. ف علل آن مورد بررسی قرار گیرد. در این تعریف مفاهیمی وجود دارد ک

منظور از اصول اساسی روانشناسی قوانی هستند که در زمینه ها مختلف روانشناسی مانند ادارک، شخصیت،یادگیری، هیجان و 

سی رفتارهای شناروان"یا  "آسیب شناسی روانی"شناسی مرضی که به آن انگیزش و از این قبیل به دست آمده اند. روان

پردازد. به عبارت دیگر شناسی است که به بررسی رفتار نابهنجار یا مرضی میای از روانشود به منزله شاخهاطالق می "غیرعادی

ها در بیماران روانی و یا افراد سازش نایافته دانست. و در شناختی بر مبنای مشاهده نابهنجاریهای روانباید آن را، علم بررسی

شناسی بالینی را تشکیل داده و به شناخت پزشکی و روانهای اصلی روانحدودتر، به منزله دانشی است که یکی از پایهمعنای م

ها هایی است که در قلمرو شناخت اختاللها و روششناسی مرضی تابع میدان نظریهپردازد. گستره روانرفتار غیرعادی انسان می

(، دستیابی به دالیل ایجاد semiologyهایی است که به منظور توصیف نشانه شناسی)بررسی شوند؛ یعنی عمال تابعبکار بسته می

های هر نوع شوند. و سرانجام پایه( انجام میpathogenesis( و آگاهی از سیر تحول پدیدآیی مرضی)etiologyعلت شناسی)

سی مرضی حایز اهمیت است، تقسیم رفتارها به دو شناچه در روان. آن (9۴)عزیزی و همکاران، دهندطبقه بندی را تشکیل می

بخش بهنجار و مرضی نیست، بلکه مهم ارزشیابی میزان خطر نیروهای بالقوه بیماری زاست و این گونه ارزشیابی مستلزم در نظر 

دگاه آسیب شناس بالینی بر اساس آن تنظیم گردد. از دیگرفتن چندین محور ردیابی است؛ محورهایی که باید اقدامات روان

های بالینی قابل تشخیص باشد. این دیدگاه به دو شناسی، رفتار نابهنجار نتیجه حالتی مرضی و یا اختاللی است که بر اساس نشانه

های مرضی، دلیلی بر نابهنجاری است. در حالی که تجربه نشان ها یا نشانهکه وجود عالمتشود: نخست آن نتیجه منتهی می

های های مرضی باشند، بسیار کم است. ثانیا فقدان نشانهدی که، بخصوص تحت شرایط تنیدگی، کامال فاقد نشانهدهد تعداد افرامی

https://www.nami.org/Learn-More/Mental-Health-By-the-Numbers
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عریف علمی تشود های مرضی مشاهده نمیها، نشانهمرضی دلیلی بر بهنجاری است در حالی که در خالل فرایند بسیاری از بیماری

وزمره بارها شنیده ایم یا گفته ایم که فالنی دیوانه شده، عقلش را از دست داده، : در زندگی رDSM 5روانشناسی بالینی بر اساس 

یا به سیم آخر زده است. کلماتی مثل دیوانگی، جنون، و بی عقلی را طوری به کار می بریم که انگار دقیقاً می دانیم چه معنایی 

. رفتار یک نفر از هنجارهای مورد انتظار 1یم، مثالً زمانی که: دارند. با این حال، معموالً آن ها را در موراد مختلف به کار می بر

. به نظر می رسد که رفتار فرد از منطق به دور 3. دلیل یا دالیل اعمال یک نفر را متوجه نمی شویم، ۲جامعه منحرف می شود، 

ون کلمه ی نابهنجار اصوال معنی دور . چ۵. رفتار فرد ناسازگارانه یا مضر ) برای خودش و دیگران ( به نظر می رسد. ۴است، یا 

 بودن از طبیعی را میدهد دالت بر انحراف از بعضی استاندارد ها را دارد.

مالک اجتماعی بسیاری از دانشمندان  -1عبارتند از:  هبا این وجود مالک هایی برای تشخیص بهنجار از نا بهنجار وجود دارد ک 

که تطبیق رفتار با استاندارد های اجتماع نشانگر بهنجار بودن آن است. و انحراف از این اجتماعی بر این نظریه را بیان داشته اند 

استاندارد ها دلیل نا بهنجار بودن آن می باشد. بدین ترتیب تا زمانی که رفتاری مورد قبول جامعه باشد نمیتواند نابهنجار باشد. بر 

. (۸۸)امینی، از این انتقادها این است که ارزش های فرهنگی نسبی است مالک اجتماعی نیز انتقاد هایی میتواند وارد باشد. یکی

یعنی آنچه در یک فرهنگ قابل قبول و پذیرش است ممکن است در یک فرهنگ دیگر به کلی مردود باشد. انتقاد دیگر اینکه حتی 

اینکه اگر ارزشی در یک جامعه به  در یک جامعه ی معین هم ارزشهای فرهنگی همواره ثابت نیست. ام سومین و مهمترین انتقاد

مالک آماری همان طور که  -۲صورت قانون هم وجود داشته باشد ولی همگان از آن پیروی نکنند نمیتواند بهنجار محسوب شود. 

ک میدانیم نرم ها یا استاندارد های اجتماعی مواردی هستند که اکثریت افراد جامعه آن را پذیرفته اند که این خود در واقع ی

همچنین در  .به چه معناست” سالمت روانی“در این مقاله توضیح خواهیم داد، که اصطالحات  .مالک روانی -3مالک آماری است 

و ت روانی و نحوه درمان آنها اختالال انواع ترین رایجروانی،  اختالالت بندی ، طبقه نابهنجار رفتار درباره مختلف مورد دیدگاههای

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ایران در آن راهکارهای و روان بهداشت هایچالش از برخینیز 

 روان سالمت-2

 رفتار و احساس فکر، چگونگی مورد در کلی طور به .دارد اشاره ما احساسی و رفتاری شناختی، سالمت به روان سالمت

روان می تواند زندگی روزانه، روابط و  سالمت .است روانی اختالل یک وجود عدم معنای به گاهی ”روان سالمت“ اصطالح .ماست

توانایی فرد برای لذت بردن از زندگی برای رسیدن به تعادل  شامل نیز روان سالمت حتی سالمت جسمانی را تحت تأثیر قرار دهد.

 .(1391)زینالی، بین فعالیت های زندگی و تالش برای دستیابی به انعطاف پذیری روحی هم می شود

بلوغ یا تعادل عاطفی، رفتاری و اجتماعی؛ فقدان اختالل روانی یا رفتاری؛ : لغت پزشکی، سالمت روان یعنی با توجه به فرهنگ 

وضعیت رفاه روانشناختی که در آن فرد به یک ترکیبی رضایت بخش که برای خود و محیط اجتماعی اش قابل قبول است، دست 

 .فراغت اوقات و تفریح کار، عشق، از توازنی وجود ؛ یافته است
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 مشکالت بهداشت روان در سطح جهانی-2-1 •

هایی که در زمینه بهداشت و درمان اتفاق افتاده است، بسیاری از مردم جهان هنوز از مشکالت مربوط به  با وجود تمام پیشرفت 

 .برندسالمت روان رنج می 

 :استرده نکته در مورد بهداشت روان را منتشر ک 10سازمان بهداشت جهانی در همین راستا 

حدود نیمی از اختالالت روانی قبل از . جمعیت کودک و بزرگسال جهان دچار اختالل یا مشکالت روانی هستند %۲0حدود  -1

-اند. اختالالت مربوط به عصب های مختلف گزارش شده شوند. انواع مشابهی از اختالل در فرهنگ سالگی نمایان می 1۴سن 

های بسیاری از جهان که  شوند. با این حال، بخش ل ناتوان کننده در نوجوانان محسوب میترین دالی روان پزشکی از مهم

سال را دارا هستند، کمترین منابع سالمت روان را دارند. در بیشتر کشورهای کم درآمد یا با در آمد  19بیشترین جمعیت زیر 

 .ردمیلیون نفر، فقط یک روان پزشک وجود دا ۴در  1متوسط نیز به ازای 

 .شوند ترین عوامل ناتوان کننده در دنیا شناخته میاختالالت روانی و سومصرف مواد از بزرگ -۲

درصد  %۷۵ساله است.  ۲9تا  1۵کنند. خودکشی دومین عامل مرگ و میر در افراد  می خودکشی نفر  ۸00000ساالنه حدود  -3

با درآمد پایین یا متوسط است. اختالالت روانی و سو مصرف الکل، افتد، در کشورهایی هایی که در دنیا اتفاق می از خودکشی

شوند. شناسایی زودهنگام و مدیریت موثر از جمله راهکارهای مقابله با های بسیاری در سراسر جهان می  موجب خودکشی

 خودکشی است

 .رندجنگ و بالیای طبیعی تاثیر فراوانی بر بهداشت روانی و بهزیستی روانی اجتماعی دا -۴

 شوند. می …های قلبی، دیابت و هایی نظیرایدز، بیماری اختالالت روانی باعث افزایش احتمال مبتال شدن به بیماری  -۵

های موثر برای مشکالت روانی،  چسب زدن و درک نکردن افراد مبتال به اختالالت روانی شایع است. علی رغم وجود درمانبر -6

ها موجب مورد  فراد مبتال به اختالل هوش پایینی دارند یا قابل درمان نیستند. این برچسباین باور وجود دارد دارد که ا

 .شوند سواستفاده قرار گرفتن، طرد شدن و انزوای افراد دچار مشکالت بهداشت روان می

ود که شامل نقض حقوق بشر بیمارانی که جسمی یا روانی بیمار هستند به شکل شایعی در بیشتر کشورها گزارش می ش -۷

ها است. کشورهای معدودی هستند که چارچوبی  های فیزیکی، انزوا و نادیده گرفتن نیازهای اساسی و شخصی آن محدودیت

 .برای حفظ حقوق بیماران داشته باشند

-روان خورد. کمبود در توزیع منابع انسانی آموزش دیده برای سالمت روان، نابرابری بسیاری در سطح جهان به چشم می -۸

شناس و مددکار از جمله موانع فراهم شدن درمان مناسب در کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط است. در پزشک، روان
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 بیشتر بار 1۷0 باال درآمد با کشورهایی در نرخ این. دارد وجود پزشک روان 0٫0۵نفر،  100000کشورهای کم درآمد به ازای هر 

 .است

مانع باید برطرف شوند: نبود بهداشت روان در لیست موارد بهداشت  ۵ی به خدمات بهداشت روان، ه منظور افزایش دسترسب -9

های اولیه، منابع انسانی  گذاری نکردن بر آن، سازماندهی رایج خدمات بهداشت روان، نبود یکپارچگی در مراقبت عمومی و سرمایه

 .ت روانی عمومیناکافی برای بهداشت روان و ناکافی بودن رهبری در بهداش

هایی که از خدمات بهداشت روانی ها، اهدا کنندگان و گروه  منابع مالی برای افزایش خدمات سالمتی کم است. دولت -10

چنین خانواده هایشان باید برای افزایش خدمات بهداشت روانی، به خصوص در کشورهایی با درآمد  کنند و هم استفاده می

 ۴-3د . منابع مالی ضروری نسبتا اندک است: ساالنه دو دالر به ازای هر فرد در کشورهای کم درآمد و متوسط یا کم، مشارکت کنن

 .(199۵ بهداشت، جهانی )سازمانن ترپایی  دالر در کشورهایی با درآمد متوسط

 آن تاریخی روانی و زمینه شناسی آسیب-2-2

 شناخته نابهنجار رفتار شناسی، روان اساسی اصول گرفتن کار به با شود می کوشش آن در که است عملی روانی شناسی آسیب 

 قرار  بحث مورد دقیقاً و شود داده توضیح است الزم که دارد وجود مفاهیمی تعریف این در گیرد. قرار بررسی مورد   آن علل شده،

 یادگیری، شخصیت، ادراک، و اساحس مانند شناسی روان مختلف های زمینه در که هستند قوانینی  اساسی اصول از منظور گیرد.

  دقیقاً است الزم که است نابهنجار رفتار آمده، تعریف این در که دیگری مفهوم اند. آمده دست به قبیل این از و هیجان و انگیزش

 (.1390)مهرابی گالش کالمی، برای تشخیص رفتار بهمجار از نابهنجار بدست آید معینی معیارهای شده بررسی

 

 گردیده وی رفتار اختالل موجب و شده جایگزین مبتال فرد درون در شیطان که بود این روانی اختالالت درباره لیهاو های نظریه

 علت  بقراط همچنین است آن در اختالل به  مربوط روانی های بیماری و است بدن ی فرمانده مغز که بود معتقد بقراط است.

 درباره گرایانه انسان نهضت اولین دانست می( بلغم و خون، سودا، صفرا،) اجیمز های فرآورده  تعادل عدم را روانی اختالالت

 او نمود ایفا بدنی ی نظریه ایجاد در مهمی نقش کرپلین امیل 1۸۵۸گشت در  فرانسه آغاز در پنیل  فیلیپ کار با روانی بیماریهای

 که ورزید مبادرت زمینه این در دیگری موثر اماتاقد به چند هر نمود، تاکید روانی مغزی بیماریهای شناختی آسیب اهمیت بر

  بود. وی بندی طبقه نظام آنها مهمترین

 نابهنجار  رفتار -2-3

 .دارد استانداردها بعضی از انحراف بر داللت بنابراین،. دهد می را طبیعی از بودن دور معنی اصوالً نابهنجار کلمه چون 

 از: عبارتند که دارد وجود نابهنجار زا بهنجار تشخیص برای مالکهائی وجود  این با

 نشانگر اجتماع استانداردهای با رفتار تطبیق که اند داشته بیان را نظریه این اجتماعی دانشمندان از : بسیاریمالک اجتماعی -

 قبول مورد رفتاری که زمانی تا ترتیب بدین باشد. می آن بودن نابهنجار دلیل ها استاندارد از این انحراف و است، آن بودن بهنجار

 که است این انتقادها این از یکی باشد. وارد تواند می انتقادهائی نیز اجتماعی مالک در شود. تلقی نابهنجار تواند نمی باشد جامعه
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 است ممکن است؛ پذیرش و قبول قابل فرهنگ یک در آنچه یعنی (. 1390)مهرابی گالش کالمی، است نسبی فرهنگی ارزشهای

 اما نیست. ثابت همواره  فرهنگی ارزشهای هم معین جامعۀ یک در حتی اینکه دیگر انتقاد باشد. مردود کلی به گردی  فرهنگ در

 نکنند، پیروی آن از همگان ولی باشد داشته وجود هم قانون صورت به جامعه یک در ارزشی اگر اینکه انتقاد مهمترین و سومین

 گردد. محسوب بهنجار تواند نمی

 پذیرفته را آن جامعه افراد اکثریت که هستند مواردی اجتماعی، استانداردهای یا  نرمها دانیم می که طور همان :آماری مالک -

 است. آماری مالک یک واقع در خود این اند که

 این قطب این، است. بنابر تضاد در فرد مناسب کنش و رشد حداقل با که است ناسازگارانه رفتاری رفتار از : منظورمالک روانی -

 میبارگی، قبیل از الگوهائی بلکه شود، نمی آمد خواهد تفصیل به آنها شرح که نوروز یا ، سایکوز قبیل از اختالالتی شامل ، مالک

 می اجتماع و شخص رفاه به رساندن موجب که را اجتماعی و روانی بیولوژیایی، ناسازگاریهای ، عاطفی بی حسی نادرست، مشاغل

 (.1390)مهرابی گالش کالمی، گیرد می بر در نیز گردد،

  نابهنجار رفتار درباره مختلف دیدگاههای-2-4

 دیدگاه این در کند. می تاکید روانی بیماریهای ایجاد در بدنی عوامل نقش بر شناختی زیست دیدگاهشناختی:  زیست دیدگاه

 گیرد. می قرار بررسی و  بحث مورد عصبی اندهندگ انتقال و ژنها ریز، درون غدد ،(اعصاب سلسله و مغز) عصبی دستگاه اهمیت

 (.139۵شود)سلیمانی و همکاران،  می محسوب دیدگاه ترین قدیمی دیدگاه این

 و شد گذاری پایه فروید زیگموند توسط( روانکاوی) روانی تحلیل رویکرد(: روانکاوی) روانی تحلیل و فرویدپویایی:  روان دیدگاه

 قبیل از روانی عوامل شیمیائی، زیستی و بدنی عوامل بر تاکید جای به دیدگاه این در ناختی.ش زیست دیدگاه علیه بر بود مکتبی

 معالجۀ و درمان به( روانکاوی) روانی تحلیل طریق از فروید شود. می واقع تاکید مورد استرس و تعارض ناکامی، اضطراب، هیجان،

 نا خواه ترس، و خشم مانند آشکار خواه رفتار آن اساس بر که اشتد اظهار را روانی جبر فرض پیش او پرداخت. می روانی بیماری

 انگیزه آن ریشه که دارد علتی رفتاری هر دیگر تعبیر به (.13۷6دارند)گنجی،  فرد  گذشتۀ در ریشه وسواسی افکار مانند آشکار

 بدون که است خاطراتی و حساساتا افکار، شامل آگاه ناخود گیرد. می چشمه سر فرد گذشتۀ از و است روانی آگاه ناخود های

 دستگاه اضطراب، مانند  بنیادی مفاهیم بر و داشته شناسی روان بر عمیقی تاثیر دیدگاه این گذراند.می تاثیر بروی شخص آگاهی

 است. استوار قبیل این از و جنسی روانی رشد مراحل دفاعی، مکانیزهای روانی،

 اما است؛ قائل علتی رفتار نوع هر برای زیرا شود؛ می محسوب جبری پویایی روان هدیدگا مثل نیز دیدگاه اینیادگیری:  دیدگاه

 بیمار گذشته جستجوی و درونی روانی وقایع به توجه جای به یعنی دهد. می قرار توجه مورد متفاوتی زاویه از را علت و جبر منبع

 پاداشی کننده تقویت شودب می واقع تاکید مورد محیط ارآشک تغییر و کننده تقویت منابع قبیل از مواردی رفتار، علت فهم برای

 موجب باشد مطلوب پاداش اگر شود.می موجب خاص محرکی برابر در را آن ظهور عددم یدا معین پاسخی ایجاد احتمال که است

 افزایش را حیحص پاسخ بروز احتمال مثبت تقویت دیگر تعبیر به (.13۸۲گردد)کدیور،  می صحیح دادن پاسخ برای فرد آمادگی

 محرک ساختن دور موجب منفی، تقویت که حالی در گردد؛ می فرد در خاطر رضایت و خشنودی حالت یک موجب و دهد می

 گفتن حتی یا است نوشته خوب را خود مشق که کودکی به پول دادن مثالً گردد. می مطلوب رفتار ظهور صورت در تنفر انگیز
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 می  بلند زمین از کردن پرت از پس را خود همبازی که کودکی سرزنش قطع ولی ود،ش می محسوب مثبت تقویت آفرین کلمه

 و بهنجار خواه را رفتار دیدگاه این در حال، هر به هستند. رفتار تغییر برای دیگری های راه تنبیه و تشویق است. منفی تقویت کند،

 واضع اسکینر که  عاملی شدن شرطی ،(پاولوفی) کالسیک شدن شرطی اثر بر تواند می که دانند می شده گرفته یاد نابهنجار، خواه

 نظر طبق که سازی مدل سازد، ظاهر را خاصی پاسخ باید زنده موجود آید، عمل به تقویت آنکه از قبل آن اساس بر و است آن

 داشته وجود تمرین و یتتقو همیشه آنکه بدون دیگران رفتار ی مشاهده و دادن قرار و گرفتن قرار مدل طریق از یادگیری بندورا

 گردد.می ایجاد باشد،

 دیدگاه، آن خالف بر اما دارد، اعتقاد درونی های انگیزه به پویائی روان دیدگاه مانند شناختی دیدگاه گرچهشناختی:  دیدگاه

 آنها بودن پنهان و هیآگا ناخود نه دهد، می قرار تاکید مورد آیند می آگاهی به سادگی به که را هاتعارض و احساسات ها، انگیزه

 درونی های انگیزه نه شوند می محسوب رفتار علت دارد آگاهی آنها از شخص  که ذهنی و شناختی جریانهای دیگر عبارت به را.

 میلر و دالرد نگرد. می مسائل کننده حل و اطالعات پردازشگر یک عنوان به را انسان دیدگاه این است. اطالع بی آنها از شخص که

 آنان دهند. می قرار توجه مورد نادرست افکار و نامطلوب تجارب  ارتباط صورت به ناسازگار رفتار توصیف برای را شناختی مفاهیم

 در روانی اختالالت که است معتقد بندورا دانند.می دارد، آگاهی و بینش آنها به شخص که اکتسابی پاسخهای عنوان به را فرد رفتار

 معتقد الیس آلبرت باشند. کنترل داشته خود رفتار بر تا شود کمک آنان به باید بنابراین، است. اریخویشتند نبود نتیجه افراد،

 موقعیت. آن عینی وضعیت نه دارد موقعیتها تفسیر و تعبیر راههای و وی باوری نظام به بستگی بیشتر فرد هر رفتار که است

 درمانگری ترتیب بدین هستند. احوال و اوضاع از نادرست های تفسیر و تعبیر و غلط باورهای نتیجه روانی اختالالت بنابراین،

 دهند. قرار بررسی مورد را خود زندگی تا کند می کمک خود مراجعان به درمانگر آن در که نماید می پیشنهاد را هیجانی -منطقی

 را خود نادرست هیجانهای و رفتار، ار،افک و دهند، قرار سئوال مورد را خود منطقی غیر ارزشهای کنند، فکر آن به نسبت دوباره

 که دارد باور او است. افسردگی ویژه به روانی های بیماری برای ای عمده علت نادرست شناختهای که است معتقد بک دهند. تغییر

 (.1391است)زینالی،  اطرافشان جهان درباره آنها تفکر و نظر نحوه نتیجه زیاد حدد در افدراد رفتار و هیجانها

 که است خویشتن کمال یا شکوفائی خود گرائی، انسان دیدگاه اصلی های فرضیه از یکیوجودی:  اصالت و گرائی انسان گاهدید

 می آزاد خالق نیروهای نماید، رشد مساعد محیطی در انسان شخصیت  که وقتی دارد. وجود انسان در فعال نیرویی صورت به

 به رسیدن راههای شدن مسدود نتیجه پریشانی و روانی اختالل بنابراین سازند. می آشکار را انسان درونی مثبت طبیعت و شوند

 است( خویشتن انتخابهای محصول انسان)انسان وجود بر وجود اصالت پردازان نظریه است. کمال به معطوف تمایالت و خود تحقق

 تصمیم خویش رفتارهای و نگرشها درباره اندتو می که اوست تنها و است خودش اختیار در کامل طور به انسان مسئولیت و اراده

 کمال نیاز و نیازها تریناساسی فیزیولوژیائی، نیازهای که دارد می اظهار و کند می صحبت نیازها مراتب سلسله درباره مازلو بگیرد.

 آنان که است دلیل اد، بدینافر در روانی اختالالت نظریه اساس این بر (.139۲است)طباطباییان و تمنایی،  نیاز باالترین و برترین

 و کمال به رسیدن برای آنها کوشش و اند شده محروم دیگران، توسط خواه و خودشان توسط خواه اساسی، نیازهای به دستیابی از

 کاردرمانگر بنابراین، نمایند. می تهدید و اطمینانی بی احساس افراد این نتیجه در است. کرده برخورد مانع به خویشتن تحقق

 آنان. به کافی محبت و احترام طریق از مراجعان اساسی نیازهای ارضای راههای تسهیل: از است رتعبا
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 است. فرد کننده حمایت اجتماعی نظام شکست از ناشی حدی تا کم دست روانی اختالل دیدگاه این اساس براجتماعی:  دیدگاه

 شود تاکید نکته این است الزم انتقال، یا هورمونی ارسائیهاین مانند باشند شناختی زیست است روانی ممکن اختالالت علل چه گر

 ویژه جنبه و خاص نظر نقطه دیدگاه هر بلکه کند، تبیین را روانی اختالالت علل تواند نمی تنهایی به دیدگاهها این از یک هیچ که

 دیدگاهها همه به توجه عطف یعنی تعاملی، نظریه طریق از بنابراین، (.139۲دهد)طباطباییان و تمنایی، می قرار توجه مورد را ای

 کرد. بررسی را اختالل یک علل تمام توان می

 روانی اختالالت بندی طبقه -2-5

 و نوروزها، سایکوزها، فخری، سندرمهای: از بود عبارت که گرفت می بر در را عمده طبقه چهار روانی، اختالالت طوالنی، سالهای

 شخصیت. اختالالت

 

 ممکن اختالالت این. گردید می محسوب مغزی های آسیب نتیجه فکری اختالالت فخری سندرمهای در فخری: سندرمهای

 بافتهای به رسیدن آسیب مانند: )بازگشت قابل غیر و مدت طوالنی یا ،(فنوباربیتال با مسمومیت  مانند) باشند پذیر بازگشت است

 (.13۸۲)کدیور، (است رابطه در پیری با اوقات گاهی که مغز

 

 گردیده، تحریف دچار جدی ای گونه به واقعیت از خود ادراک شود می شامل را متعددی اختالالت که سایکوزها درسایکوز: 

 دادن انجام و شغل در ماندن باقی توانائی است ممکن پسیکوز به مبتال افراد. شوند می آشفته شدت به وی شناختی روان کنشهای

 اختالل شش شامل توان می را پسیکوزها در اساسی های باشند. ویژگی نداشته را تماعیاج و خانوادگی پیچیده مسئوولیتهای

 :از است عبارت که دانست

 فرد بودنشان، نادرست از حاکی شواهدی وجود رغم به که نادرستی های اندیشه و افکار داشتن تفکر(: در اختالل) هذیان -الف

 رنج شدید بیچارگی و فقر از که حالی در است پادشاه که کند می فکر مثالً. ورزد می اصرار آنها بودن درست به و داشته باور را آنها

 بودن محصور از احساسی افکار، همخوانی در ناتوانی تمرکز، در اشتغال صورت به است ممکن فکری جریانهای نظمی بی. برد می

 باشد داشته باور بیمار است ممکن. (13۸۲، شود)کدیور ظاهر گیری تصمیم و مسئله حل در شدید آسیب و مخصوص افکاری در

 .اند گذاشته کار او مغز داخل یا گرفته کار به او فکری جریانهای در دخالت برای ای پیچیده الکترونیکی امواج او دشمنان که

 که است ادراکی یا حسی تجارب یعنی توهم دارد اهمیت بسیار سایکوزها در که دیگری اختالل :(ادراک در اختالل) توهم -ب

 .(13۸۲دهد)کدیور،  می را کسی کشتن دستور فرد به که شیطان صدای شنیدن مانند ندارند، واقعی خارجی منبع هیچ

 انبوه تشخیص و تطبیق انتخاب، به قادر حسی اطالعات گذراندن صافی از و کردن غربال پیچیده جریان طریق از عادی فرد

 نماید. ادراک دارمعنی و عادی طریقی به را خود دنیای تواند می وسیله بدین و بوده شوند، می ارائه وی به همواره که محرکهایی

 نیست.  نامربوط و  مربوط اطالعات تشخیص یا آشفته اطالعات کردن غربال به قادر آشکار طور به بر عکس سایکوتیک بیمار ولی

 به را خود ادراکهای که نیست قادر و است حساس خارجی، یا باشند داخلی منابع از خواه  محرکها، تمام به نسبت زیاد حد در او

 بخشند. انسجام و وحدت دار، معنی الگوی یک صورت
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 بنابراین است، شناختی جریانهای تاثیر تحت زیاد حد در افراد هیجانهای چون :(وحشت احساس) هیجان در اختالل -ج

 خود، افکار روی شخص کنترل فقدان باشند. همراه عاطفی خهایپاس در اختالل با ادراک و افکار در نظمی بی که نیست آور تعجب

 عامل رسد، می نظر به است، شده تثبیت آن روی فکرش که چیزی درباره کردن فکر از انصراف و مناسب افکار انتخاب در ناتوانی

 شود. می گر جلوه وحشت و رعب احساس و شدید اضطراب صورت به که باشد نامناسب عاطفه ظهور در مهمی

 خصوصی تجربه و تخیلی دنیای به گرفته کناره واقعیت از که دارد تمایل سایکوز به مبتال شخص واقعیت: از گیری کناره -د

 می نیز فرد خود شامل بلکه گیرد، نمی بر در را اطراف محیط فقط هیجان و فکر در نظمی بی که معنی برد. بدین پناه خویش

  و شده تجربه گسیخته هم از شخصیت هستۀ دهندۀ وحدت عنوان به خود، سایکوزها در تر، هساد عبارتی به. (13۸۲شود)کدیور، 

 گردد. می اضمحالل دچار شدت به

 می ربطبی مطالبی سواالت بعضی به پاسخ در مثالً است. خاصی ویژگیهای دارای سیکوتیک افراد تکلم: تکلم در اختالل -هن

 مشکل بسیار آنها کلمات فهم تر پیشرفته موارد در کنند. می عوض نامتناسبی طرز هب را کلمات جای خود جمالت در یا گویند.

 گاهی است. کم بسیار آنها  ارتباط که حالی در اندمربوط هم به ظاهراً که اند گرفته قرار هم دنبال طوری جمالت زیرا شود، می

 واژه اصطالحاً را آن که است ساخته را آنها خود بیمار و ندارد   وجود ای نامه  واژه هیچ در که بردمی کار به را کلماتی بیمار اوقات

 ای کلمه چند زیاد کوشش با یا و نامند، می عاطفی اللی را آن که نیست تکلم به قادر بیمار اوقات گاهی حتی نامند. می سازی

 از ناشی واقع در اختالالت این اما شوند،می مختل ظداهراً غیره و عمومی اطالعات حافظه، هوشی، استعدادهای کند. می صحبت

 بالینی نظر از آنچه روند. می بین از نیز اختالالت گردند. این طرف بر ها نشانه این اگر که است بیماری مرضی های نشانه سایر

 دهدی نیز سایکوز خفیف حاالت در حتی مراحل کلیه در کده است خویش بیماری به نسبت بیمار بصیرت نبود است، اهمیت حائز

 شود.می

 ممکن بیمار مثالً است. همراه غریب و عجیب رفتارهای با اغلب شدند توصیف که مرضی الگوهای تمام غریب: و عجیب رفتار -و

 به و بنشینند هیجانی و عاطفی حاالت ابراز بدون ای گوشه در یا سازد آشکار عجیبی تظاهرات و عادات، ژستها، حرکات، است

( ای دوره) ای حمله معموالً غریب و عجیب رفتارهای که گیرد تاکید قرار مورد باید موضوع این دچن هر شود. خیره ای نقطه

 ممکن ها نشانه این( ۲ پیوندد، نمی وقوع به فرد خاص یک در مرضی های نشانه تمام( 1 که  داشت توجه باید واقع هستند. در

 در که تشخیصهائی و گذاریها نام تحت تاثیر است ممکن ها نشانه این(  3 باشند، متفاوت آشکار طور به مختلف است در بیماران

 دوره یا ای، حمله صورت به و یابند تغییر زمان حسب بر است ممکن ها نشانه این( ۴ شوند، واقع گیرد می صورت شخص مورد

 دهد نشان هذیان و توهم ردیگ روز در و باشد خوبی حالت در روز یک در است ممکن بیمار ترتیب، بدین باشند. مدت طوالنی های

 باشد. داشته دوام با توهمهای و هذیانها عکس بر اینکه یا و

 سازش جای به مسائل از کردن اجتناب به تمایل و واقعیت از غلط ارزشیابی: از است عبارت نوروزها اصلی هسته و ماهیتنوروزها: 

 اجتناب و اضطراب صورت به که نابهنجار زندگی روش: از است عبارت نوروزها اصلی هسته دیگر عبارت به آنها. با کردن حاصل

 در است. شده نامیده نوروتیک تناقض آن مغلوبی خود ماهیت رغم به زندگی نوع این نگهداری به فرد تمایل شود. می ظاهر

 تجربه وحشت حتی یا و ،فرار ترس، شکل به شدیداً و مستقیماً را آن و است ناتوان اضطراب مقابدل در خود از دفاع در فرد نوروزها
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 نوروتیک اختالالت که داشت عقیده فروید دارد. تاریخی های پیوند فروید( روانکاوی)روانی تحلیل نظریه با نوروز کند. مفهوم می

 می فرد در شدید اضطراب به منتهی که آنهاست از اجتناب یا دفاع برای افراطی های کوشش و دروندی ها تعارض نتیجه

 .(139۵ قندی،زفر )صابریشود

 شیوه دچارند اختالالت این به که کسانی. گیرد می بر در را دائمی و ناسازگار شخصیتی الگوی اختالل اینشخصیت:  اختالالت

 تا شوند می موجب رفتاری الگوهای این دهند. می نشان موقعیتها از وسیعی طیف در را ناپذیر انعطاف نسبتاً و عادتی رفتار های

 اختالالت. (13۸۸گردند)امینی،  وی اجتماعی و تحصیلی، شغلی، آمدیهای کار مانع غالباً دیده، آسیب خارج یایدن با شخص روابط

 با ارتباط و تماس از اجتناب در اصرار یا اجتماعی، ضد رفتارهای دیگران، به نسبت دائمی اعتمادی بی است ممکن شخصیت

 طبقه جزء شود می مشخص ها تکانه کنترل یا شدن اجتماع در ناتوانی رتصو به اغلب که منش اختالالت. گیرد بر در را دیگران

 .گردد می محسوب شخصیت اختالل

 

 روانی اختالالت ترین شایع -6-2

 به را یک هر ما زیر در هستند. اسکیزوفرنی اختالالت و خلقی اختالالت اضطرابی، اختالالت شایع ترین انواع بیماری های روانی

 :دهیم می توضیح خود نوبه

فرد دارای وحشت یا اضطراب شدید  .اختالالت اضطرابی شایع ترین انواع بیماری های روانی هستند :اضطرابی اختالالت -1

معرض هر آنچه که  در کرد خواهند سعی اضطراب اختالل به مبتال افراد اکثر .است مرتبط خاص شرایط یا خاص اشیاء با که است،

  .(139۴)عزیزی و همکاران، نگیرند باعث اضطراب آنها می شود قرار

 :نمونه هایی از اختالالت اضطرابی عبارتند از

شخص ترس و وحشت های فلج کننده ی ناگهانی و یا احساس یک فاجعه ی قریب الوقوع را تجربه می   :)پانیک( هراس اختالل

 .کند

 از ترس) آگورافوبیا و ترس از قضاوتهای دیگران(،شامل ترس های ساده )یک ترس ناسازگار از اشیاء(، ترس از اجتماع ) :فوبیا

 نوع چند نیست مشخص کامل طور به هنوز(. باشد دشوار است ممکن یافتن رهایی یا و مکان از خروج آن در که هایی موقعیت

 .باشد داشته وجود نوع هزاران است ممکن دارد، وجود فوبیا

 میل یک و ،(وسواس) ثابت استرسزای افکار دیگر، عبارت به جبار است.فرد دارای وسواس و ا (OCD) – اجباری-وسواسی اختالل

 .(اجبار) دست شستن مانند تکراری، اعمال انجام به قدرتمند

 که ترسناک یا وحشتناک یزیچ می تواند از طریق یک رویداد آسیب زا یا تروما ، (:(PTSD  سانحه از پس استرس اختالل

 دیگر زندگی یا و خود زندگی که کند می فکر فرد رویداد، نوع این طی در .دهد رخ بود خواهند آن شاهد یا کنند می تجربه آنها

)مهرابی می افتد کنترلی ندارند اتفاق آنچه بر کنند احساس یا و کنند، ترس احساس است ممکن آنها .است خطر معرض در مردم

 (.1390کالمی،  تالشی
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 ، حالت این با بیمارانی این نیز به عنوان اختالالت عاطفی و یا اختالالت افسردگی شناخته شده است.: خُلقی اختالالت -2

 اختالالت از هایی نمونه .است افسردگی هم و( شیدایی) مانیا شامل کلی طور به دارند، خود خوی و خلق در توجهی قابل تغییرات

 :زارتند اعب خلقی

فرد دیگر به فعالیت ها و رویدادهایی که قبال دوست داشته است، عالقمند نیست و از آنان لذت نمی  :شدید یا ماژور افسردگی

 .تجربه می کند یا غم را ناراحتی از مدت طوالنی یا شدید های دوره برد.

قبال به عنوان بیماری افسردگی مانیک )جنون اَدواری( شناخته می شد. حالتهای فرد از قسمت های سرخوشی –  قطبی دو اختالل

 .)مانیا یا شیدایی( به افسردگی )ناامیدی( منتقل می شود

ایمی می شناختند، این افسردگی خفیف در گذشته آن را با نام دیستیمیا )افسرده خویی( یا دیس ت  :مداوم افسردگی اختالل

 .دارد کمتر میزان به اما ماژور یا شدید افسردگی به مشابهی عالئم بیمار مزمن )طوالنی مدت( است.

 اوایل و زمستان، پاییز، اواخر در یک نوع افسردگی شدید که ناشی از عدم وجود نور روز است. (SAD)  :فصلی خلقی اختالل

 .ز خط استوا شایع استای دور اکشوره در بهار

این که آیا اسکیزوفرنیا یک اختالل تک یا یک گروه از بیماری های مرتبط است یا نه، هنوز کامال : اسکیزوفرنی اختالالت -3

 دارای فرد .شود می آغاز ۲۵ و 1۵ سنین بین معمول طور به اسکیزوفرنی .است پیچیده بسیار بیماری یک این مشخص نشده است.

که به نظر می رسد تقسیم و تکه تکه شده باشند؛ آن ها همچنین اطالعات را به سختی می توانند پردازش ی است افکار

 (.1390)مهرابی تالشی کالمی، کنند

 ناتوانی، شامل منفی عالئم .است توهمات و فکری، اختالالت هذیان، شامل مثبت عالئم اسکیزوفرنی عالئمی منفی و مثبت دارد.

 .رد دارندمو بی یا دست یک خوی و خلق و انگیزه عدم

 روانی و روحی مشکالت از اولیه های نشانه -7-2

 های نشانه اگه حال، این با این امکان وجود ندارد که به طور حتم بگویید که کسی در حال مبتال شدن به مشکالت روانی است؛

 :دهد ارائه را هایی سرنخ است ممکن شوند، ظاهر کوتاه زمان مدت یک در خاصی

 .دوری از افراد یا فعالیت هایی که مواجهِ با آنها به طور معمول باید لذت بخش باشد •

 خوابیدن یا خوردن بیش از حد یا خیلی کم •

 احساس می کنید که هیچ چیز مهم نیست •

 داشتنه انرژی کم به طور مداوم •

 (نیکوتین و الکل جمله از) مخدر مواد از طبیعی حد از بیش استفاده •

 ناخوشایند و یا نامتعارف نمایش احساسات •

 گیجی و دست پاچگی •

 عدم توانایی یا نداشتن میل به انجام وظایف استاندارد مانند کار کردن یا غذا پختن •

http://www.fazaei.com/psychology/depression-causes-symptoms-treatments/
www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

12 

 افکار یا خاطرات پایدار که به طور منظم ظاهر می شوند •

 فکر آسیب رساندن به خود یا دیگران •

 صدا شنیدن •

 هذیان •

 روانی و روحی مشکالت درمان-8-2

 نفر یک برای چیزی که بدانیم است مهم ی مختلفی وجود دارد که افراد مبتال به مشکالت روانی ممکن است درمان شوند.راه ها

بعضی از استراتژی ها یا درمان ها در  .است روان سالمت در خاص ای ویژگی این نکند؛ کار دیگری برای است ممکن کند می کار

مبتال به اختالل روانی مزمن ممکن است گزینه های مختلف را در مراحل مختلف زندگی مقایسه با دیگران موفق تر هستند. بیمار 

 برای درمان بهترین که است قاضی بهترین احتماال و است آگاه خوبی به بیمار که گویند می کارشناسان اکثریت خود انتخاب کند.

این یک رویکرد روان شناختی برای  (:کردن صحبت اب )درمان درمانی روانی همچون: درمان می تواند شامل موارد .چیست آنها

 نمونه دیالکتیکی درمانی رفتار قرار گرفتن در معرض درمان، و ،(CBT) رفتاری شناختی درمان درمان بیماریهای روانی است.

اروها می توانند گرچه نمی تواند اختالالت روانی را درمان کند، اما برخی از د :داروئی درمان .هستند درمان روش این از هایی

. …از جمله تغییرات در شیوه زندگی مانند خواب خوب ، تغذیه مناسب، مصرف نکردن الکل و  د:بخو کمک .عالئم را بهبود بخشد

 قبیل باشد. این از هایی چیز

 ایران در آن راهکارهای و روان بهداشت هایچالش -3

 سالمت مقوله به بهداشتی و سیاسی گذارانسیاست و متخصصان مردم، منطقی چنداننه نگرش و نادرست نگاه -1

 روان

 از جدا نیست. انکارپذیر معنوی( و اجتماعی )جسمی، سالمت دیگر هایبخش بر آن جدی تأثیر و روان سالمت اهمیت امروزه

 و خلعتبری) سالمت بر مؤثر اجتماعی عوامل و عمومی بهداشت با سالمت از بخش این نزدیک ارتباط به توجه با سالمت، تعریف

 ،همکاران و پورسردار) است ناپذیرامکان سالمت دیگر هایبخش به یابیدست روان، سالمت بدون گفت توانمی (139۷ همکاران،

 و قربانی) کشورمان جمعیت از درصد۲1 و جهان مردم نفر( میلیون ۴۵0) درصد ۵ بودن آسیب معرض در و رنجوری (.139۲

 حد در نه و اصلی و قطعی اولویت یک عنوانبه را روان بهداشت مقوله پزشکی،روان هایهنجارینا از یکی از (1396 ،همکاران

-روان هایاختالل مقوله به نادرست هاینگرش اصالح در ایران است. کرده ناپذیراجتناب ایران و جهان در معمول هایتعارف

 امروزه کهطوریبه است، برداشته بزرگی هایگام ارشد، مدیران و نمداراسیاست میان در بلکه مردم، عموم میان در تنها نه پزشکی،

 نرفته هایراه هنوز گفت باید آینده به نگاه با ولی گیرد.نمی نادیده را روان سالمت اهمیت شعار حد در چند هر مسئولی هیچ

 شود. برداشته تریبنیادی و اساسی هایگام است الزم و است رو پیش در زیادی

 مالی اعتبار وکمبود ساختار بودن سبنامنا -2
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 سالمت کشوری ساختارهای ارتباط زمینه در خصوصبه روان، سالمت ساختار گسترش و ایجاد در پیشرو کشورهای از یکی ایران

 مهبرنا نخستین که ایگونهبه است، بوده (PHC) 3اولیه بهداشتی مراقبت در روان سالمت ادغام الگوی با بهداشت وزارت در روان

 .بود اولیه هایمراقبت نظام در روان بهداشت برنامه ادغام آن هدف که شد، تدوین 136۵ سال در کشور روان بهداشت ملی

 و استانی کشوری، سطح در روان سالمت هایبرنامه شدناجرایی از اطمینان برای شده تعریف و مناسب ساختار در ضعف

 سالمت حوزه در کشور 1۲ تنها شرقی مدیترانه در کهطوریبه است، کرده یجادا منطقه کشورهای برای را مشکالتی شهرستانی

 سیاست و برنامه طبیعی هایبحران و اضطراری موارد در شناختیروان هایمداخله برای کشور چهار تنها آنها میان از و روان

 (.139۵ همکاران، و )سلیمانیدارند مشخص

 تا (13۲0 سال از )پیش دارالمجانین در بیماران باررقت نگهداری از کشور، در روان هداشتب و پزشکیروان تاریخ دوره چهار بررسی

 خدمات الگوی (،13۵0 تا 13۲0 های)سال روان سالمت حوزه در پژوهشی هایفعالیت آغاز و روان بهداشت اداره نخستین تشکیل

 کالن ریزیبرنامه و پژوهشی -آموزشی جدی وظایف با کل اداره به روان بهداشت ساختار ارتقای و نگرجامعه روان بهداشت

 مورد کار روند وجود، این با است. رشدیروبه روند گرنشان پنجاه( )دهه درمانی جدید مراکز و هابیمارستان ایجاد و روان بهداشت

 -روانی سالمت دفتر سازمانی شأن نزول برای شده اتخاذ هایگیریتصمیم کهچنانهم نیست، حوزه این کارشناسان رضایت

 نهم دولت در بهداشت وزارت کالن مدیریت هایتالش برخالف ندارد. خوانیهم یادشده روند با بهداشت وزارت اعتیاد و اجتماعی

 سالمت و روانی سالمت زمینه در فعالیت مأموریت با کل اداره حد در حداقل مذکور، دفتر ساختار ارتقای و حفظ بر مبنی

 کرد. تفسیر کشور در روان بهداشت به نشدهکارشناسی و نادرست نگاه توانمی را وزیر معاون مشاور به دفتر یگاهجا نزول اجتماعی،

 از پزشکیروان هایبیماری شیوع میان عمیق شکافی است؛ زیاد بسیار کشورها تمام در روانی هایناهنجاری برای درمانی شکاف

 تهدید معرض در و پیچیده وضعیت دلیل به بنابراین دیگر. سوی از درمانی اولیه هایقبتمرا کنندهدریافت افراد تعداد و سو یک

 هایاستان در ویژهبه پزشکی،روان حوزه در شکاف این شدن ترعمیق به تواندمی تشکیالتی ساختار تضعیف یا حذف ما، جامعه

 بینجامد. محروم

-اختالل بار و فشار کاهش روانی، امنیت ارتقای و گیریپیش حوزه در کهبل درمان، حوزه در تنها نه روان بهداشت هایبرنامه هدف

 است. دشوار مناسب ساختار وجود بدون منابع تأمین فرایند و است کافی منابع نیازمند اهداف این شدن اجرایی است. روانی های

 از روان بهداشت سهم بهداشت، وزارت رد پیشین هایسال در روان بهداشت برای مستقل اعتباری ردیف ایجاد مثبت گام وجود با

 افزایش و تأمین برای آینده در بهداشت، وزارت در مربوطه ساختار افول با است بدیهی .است بوده درصد3 تنها سالمت اعتبار کل

 نشدمنتفی کنار در و پذیرفت نخواهد صورت تالشی روان، بهداشت هایمداخله گستردگی و هامأموریت با متناسب اعتبار،

 کارکردهای با حتی و غیرتخصصی هایدستگاه به مالی منابع از توجهیقابل بخش اختصاص شاهد کنونی، اندک اعتبارهای

 بود. خواهیم غیرسالمت

 اولیه بهداشتی هایمراقبت شبکه بودن فرسوده -3

 خدمات ادغام حساس، ورهد آن در شد. شروع کشور روان بهداشت تاریخ چهارم دوره تحمیلی، جنگ کوران در 136۵ سال از

 را کشور درمانی -بهداشتی هایشبکه بزرگ بدنه با خدمات این ارایه پیوند امکان اولیه، بهداشتی هایمراقبت در روان بهداشت
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 ترینتخصصی تا ترینبیرونی از الگو این در .پزشکی( علوم و دروان بهداشت، وزارت از نقل به همکاران، و )عزیزیکرد گذاریپایه

 سال بیست از بیش طی برنامه این شد.می انجام پزشکیروان مهم هایبیماری پیگیری و ارجاع درمان، بیماریابی، آموزش، طح،س

 ارایه در انقالبی و انقالبی تحولی خود که است، داشته پوشش زیر را کشور روستایی جمعیت اکثریت و یافته گسترش گذشته

 با برنامه این شهرنشینی، توسعه و سیاسی و اقتصادی تحول جمعیتی، ساختار تغییر با سبمتنا بود. کشور در روان سالمت خدمات

 امروز شرایط به گوییپاسخ کنونی، شبکه در الزم پویایی و توان نبود است. نگرفته قرار بازبینی مورد هنوز دهه دو از بیش گذشت

 ستادی و محیطی نیروهای کیفی و کمی سطح ارتقای و بکهش هایزیرساخت و اهداف در بازنگری بنابراین است. کرده سخت را

 بود، شده شروع اجتماعی روانی، سالمت کل اداره در روان سالمت کشوری برنامه نظری بازبینی اخیر سال چند در است. ضروری

 شد. روروبه مشکالتی با کار ادامه برشمرده دالیل به که

 ملی اختارهایس بر هابرنامه ادامه و آغاز نبودن مبتنی -۴

 مبتنی روان، سالمت حوزه در کشور امروز شرایط و نیازها با یافتهاختصاص اعتبارهای بودن نامتناسب و ساختار در ضعف کنار در

 هایسال است. جدی هایچالش دیگر از روان، بهداشت کشوری کمیته مانند ملی، ساختارهای بر هابرنامه ادامه و آغاز نبودن

 از پس و جدید اینامهآیین تدوین با 13۸۵ سال از است. نبوده فعال روان سالمت کشوری کمیته نامشخص دالیل به متمادی

 سالمت معاون و ایشان حضور با جلسه نخستین پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزیر ابالغ با سرانجام زیاد، هایگیریپی

 با و جمعی عقل بر مبتنی را هابرنامه بتوان تا کرد، زنده هادل در ایزهتا امید هاجلسه تشکیل و هاکارگروه شدن فعال شد. تشکیل

 به دیگر بار مهم این بهداشت، وزارت ساختار در شدهانجام هایتحول و تغییر با رودمی امید رسانید. سرانجام به کارشناسی پشتوانه

 نشود. سپرده فراموشی

 روان سالمت حوزه در رکشو در ایغیرحرفه و موازی هایدستگاه وجود -5

 متولی دست از را اختیار که است چالشی اجرا، و گیریتصمیم سازی،تصمیم روند در ایغیرحرفه و موازی ساختارهای تسلط

 توسعه، پنجم برنامه کلی هایسیاست در فراوان تالش با است. ربوده بهداشت، وزارت یعنی کشور، سالمت ایحرفه و قانونی

 آن، پیرو و گرفت قرار تصویب و تأکید مورد عمومی منابع تخصیص و نظارت ارزشیابی، ریزی،برنامه گذاری،ستسیا در یکپارچگی

 و )دولتی کشور درمانی و بهداشتی خدمات کنندگانارایه تمامی توسعه پنجم برنامه قانون 3۲ ماده د، بند ،1 تبصره با هماهنگ

 بیشتر شتاب با باید روند این اصالح کنند. پیروی پزشکی آموزش و درمان ،بهداشت وزارت مشیخط از شدند موظف غیردولتی(

 وظایف شدنچندپاره گیرد. قرار علمی شواهد بر مبتنی و تخصصی و قانونی بستر در روان سالمت خدمات تمامی تا پذیرد صورت

 دیگر سوی از سازد،می ناممکن را شدهتعیینازپیش هایهدف به یابیدست که است آسیبی روان، بهداشت حوزه در سالمت نظام

 است ممکن چندپارگی این و است نادرست مداخله از بهتر نکردن مداخله موارد بیشتر در اجتماعی، هایموضوع ماهیت دلیل به

 باشد. داشته دنبال به را ناپذیریجبران صدمات

 ایبیمه غیرمؤثر و ناپایدار هایحمایت -6

 هایبخش بودن برهزینه حال این با است، متمرکز بیمارستانی هایدرمان بر روان سالمت منابع از بزرگی بخش چند هر 

 کنار در را پزشکیروان بخش پزشکی،روان بخش روز تخت یینپا بسیار تعرفه .است درمان حوزه جدی هایچالش از پزشکیروان
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 اختصاص مورد در بهداشت وزارت دستورالعمل ضوعمو همین است. کرده تبدیل بیمارستانی دهزیان بخش یک به سوختگی، بخش

 با 13۸۸ سال در است. کرده روروبه وقفه با را پزشکیروان تخت به عمومی هایبیمارستان بستری ظرفیت درصد10 کم دست

 ایبر بهداشت وزارت سالمت معاون همت و مداخله و اعتیاد و اجتماعی روانی، سالمت سابق دفتر در امر مسئوالن پیگیری

 کار این با و شد گرفته نظر در داخلی هایتخت با برابر پزشکیروان هایبیمارستان روز تخت تعرفه ساالنه، بودجه در بار نخستین

 و بیماران از ایبیمه هایحمایت غیرمؤثر و ناکافی پوشش حال عین در شد. کاسته پزشکیروان هایتخت دهیزیان از حدی تا

 مزمن هایبیماری نشدن شامل و غیردارویی هایمداخله ندادن پوشش و درمانی خدمات از بخشی به ایبیمه پوشش شدن محدود

 است. کشور روان سالمت رویپیش هایچالش از همچنان خاص هایبیماری فهرست در پزشکیروان

 پزشکیروان در انگ -7

 داشته روزافزون پیشرفت سال ۵0درطول روانپزشکی هایدرمان تأثیر و روان هداشتب خدمات کیفیت اگرچه

 انگ است. انگ وجود آن دالیل از یکی که ندارند، تمایل خدمات این از گیری بهره افرادبه از بسیاری هنوز اما (،13۸۸،امینیاست)

 حتی مردم، از توجهی قابل درصد انگ بیم از شود.می جامعه در آن دارنده گروه یا فرد تبعیض یا حقیر موجب که است برچسبی

 دهند.نمی ادامه کامل و درست شکل به را خود درمان مراجعه، درصورت یا و کنندنمی مراجعه درمان برای پیشرفته، کشورهای در

 تاریخی پیشینه بررسی شود.می منجر کشور بهداشتی هایهزینه افزایش آن پیرو و نشده درمان بیماران افزایش به انگ بنابراین

 افزایش برای رسانه نقش تقویت و آن کاهش در مؤثر هایروش بررسی مرتبط، تاریخی و فرهنگی اعی،اجتم عوامل شناسایی و انگ

 گسترش.(139۵ زفرقندی، )صابری گیرد قرار گذارانسیاست توجه مورد است الزم که است راهبردی عمومی هایآگاهی

 وزارت کاری هایاولویت از پیش سالیان از که ی،عموم هایبیمارستان در پزشکیروان هایتخت اختصاص و تنی -روان هایبخش

 دیوانه، مانند کلماتی کاربرد تخریبی نقش از آگاهی افزایش دارد. انگ این کردن رنگکم در سزایی به نقش نیز است، بوده بهداشت

 توجه مورد باید حقوقی و قانونی متون در ویژهبه و سریال و فیلم ای،رسانه عادی، وگوهایگفت در دارالمجانین و تیمارستان روانی،

 گیرد. قرار

 شهری روان بهداشت -8

 تحول و تغییر (،139۵ زفرقندی، نشینی)صابریحاشیه ویژهبه و شهرنشینی افزایش سویبه کشور جمعیتی ساختار تغییر دلیل به

 بوده شده تدوین زمان آن شناختیجمعیت هایگیویژ برپایه پیش هاسال که است نیاز مورد هاییمشیخط و هااولویت سریعِ

 نظر از هابرنامه ارزیابی و جامعه نیازسنجی گیرشناسی،همه زمینه در پژوهشی هاییافته به توجه با است الزم بنابراین است.

 عهجام بر مبتنی پزشکیروان شوند. بازنگری موجود هایبرنامه اجتماعی، و فرهنگی مسایل به توجه همچنین اثربخشی، -هزینه

 نگاه تغییر جمله از هاییچالش با مهم این که باشد، روان سالمت حوزه در شهری و روستایی شبکه نظام جایگزین تواندمی

 است. روبرو منابع تخصیص در پیوستگی و الزم اعتبار تأمین در ابهام ای،بیمه نظام بهداشتی، گذارانسیاست

 روان سالمت وزهح در درمانی و بهداشتی تخصصی نیروهای کمبود -9

 سالمت حوزه متخصصان درآمد نبودن کافی کنار در کشور، در آنها ناهمگون پراکندگی و بالینی شناسروان پزشک،روان کمبود

 است. انداخته سایه روان سالمت بخش در مؤثر هایبرنامه از بسیاری بر که است چالشی پزشکی، هایرشته سایر به نسبت روان

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

16 

 پزشکان آموزش به هستند، درمانی و بهداشتی شبکه زیرپوشش که هاییشهرستان و هااستان در پزشکوانر کمبود جبران برای

 در پزشکی دانشجویان کارورزی و کارآموزی هایدوره حاضر درحال است. نیاز پزشکیروان هایاختالل با آشنایی برای عمومی

-تدوین پیش از برنامه پایه بر هادوره این ولی است، داده کاهش را لمعض این حدی تا بازآموزی هایدوره و پزشکیروان هایبخش

 هایدوره چگونگی و چرایی در هاییمقاومت هم هنوز حتی نیست، پایدار و الزم اعتبار اختصاص با همراه ثابت ساختار یک در شده

 آموزش گسترش و پزشکیروان تخصصی دستیاران پذیرش ظرفیت افزایش و عمومی پزشکان برای پزشکیروان آموزشی

 که بهداشت وزارت از غیر حوزه در بالینی شناسیروان آموزش ویژهبه دارد. وجود بهداشت وزارت نظر زیر بالینی شناسیروان

 موضوع شود،می بیماران با مواجهه در دانشجویان حداقلی و ناکافی تسلط به منجر امر این و ندارند بالینی و بیمارستانی هایبخش

 شود. پرداخته آن به باید که است، توجهی وردرخ

 منابع  

اصول بهداشت روان، ماهنامه تربیت، معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی وزارت آموزش و  (.13۸۸. )امینی، ش .1

 پرورش.

 روان شناسی سازگاری ، مؤسسه انتشاراتی مشعل، اصفهان.(. 13۸۵) .پور مقدس، ع .۲

(. تاثیر خوشبختی از سالمت روانی و رضایت از زندگی. مجله 139۲عبدی زرین، س. )پور سردار، ج، پور سردار، ف.  .3

 .۴9-۴1(. 16. )1پژوهشی حکیم. 

نامه ) ویژه - ۲ ، شماره1۷دوره  .های بهداشت روان و اعتیاد در ایرانبرخی از چالش(. 139۵. )بم.  ،صابری زفرقندی .۴

 .1۵۷-161صفحات  ۲شماره  1۷جلد (. بهداشت روان

بینی عالئم هشدار دهنده نقض سیستم ایمنی از (. پیش139۷خلعتبری، ج. شیرینی پارگامی، ب. توکیف م. ترخان، م. ) .۵

های شخصیتی در پرستاران. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی ی روانشناختی با میانجیگربی ویژگیهاطریق شاخص

 .9۴-۷۴(. ۲۵. )1. شماره ۷سالمت. سال 

بهداشت روانی در خانواده ، ماهنامه تربیت ، معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی وزارت  (.1391) .زینالی، ح .6

 آموزش و پرورش.

(. مقایسه سبکهای اسناد و تجارب 139۵زاده ماهانی، س. شهبازی، س. استوار، ز. گنجی، ل. )الهسلیمانی، خ. نعمت .۷

 .۲0-۵(. ۲0. )۵معنوی و تاب آوری در زنان. فصلنامه روانشناسی سالمت. 

 ،11، شماره دو فصلنامه آرمانشهر های ساخته شده در سالمت روان،نقش محیط .(139۲). تمنایی، م .طباطبائیان، م .۸

 .101-109صص 

(. مقایسه عاملهای شخصیتی و و راهبردهای تنظیم هیجان. مجله پزشکی 139۴عزیزی، ا. میردریکوند، ف. محمدی، ج. ) .9

 .9-۲(. 139. )۲۲رازی. 
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گرا بر اسردگی، عزت نفس و امید به (. اثربخشی مداخالت مثبت1396قربانی، م. علیپور، ا. علی اکبری دهکردی، مهناز. ) .10

 .16۷-1۵1(. ۲3. )3. شماره 6صویر بدنی زنان. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سالمت. سال زندگی و ت

 روان شناسی تربیتی ، انتشارات سمت ، تهران.(. 13۸۲) .کدیور، پ .11

 روان شناسی سال سوم ادبیات و علوم انسانی ، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، تهران. (.13۷6) .گنجی، ح .1۲

نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه (. بررسی استرس ادراک شده و خودکارآمدی. پایان1390کالمی، پ. ) مهرابی گالش .13
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