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چکیدل
هدفس ایي هطبلعِ بب ّذف بزرسی ٍضعیت سالهت رٍاى افزاد  15سبل ٍ بابترز هاْز رْازاى در دٍاسدُ
سبل گذهتِ اًجبمگزفتِاست.
موا و روشهاس ایي پضٍّش ،هزٍری بز دٍ هطبلعاِ هططعای رَفایای اًجابمهاذُ درسهیٌاِ ٍضاعیت
سالهت رٍاى افزاد سبکي رْزاى در سبلّبی  1390 ٍ 1378است؛ ًوًَِ آهبری ایاي دٍ هطبلعاِ باِ هایَُ
ًوًَِگیزی رصبدفی خَهاِای هاٌمن اس هیابى خبًَارّابی سابکي درهٌاب 22گبًاِ هاْزداری رْازاى
اًتخبةهذُ؛ حجان ًوًَاِ هطبلعاِ اٍلً 5560 ،ااز ٍ هطبلعاِ دٍمً 21255 ،ااز ٍ اباشار هاَرد اساتابدُ،
پزسشًبهِ 28پزسشی سالهت عوَهی) ،(GHQ-28بَدُاست.
اا س یبفتِّب ًشبىهیدٌّذ کِ در هطبلعِ سٌجش سالهت ٍ بیوبری (سبل  21/5 ،)1378درفاذ افازاد در
هْز رْزاى اس ابتال بِ عالین رٍاًی رًجهیبزًذ (  27درفذ سًابى ٍ  14/9درفاذ هازداى) .هیاشاى هایَ
عالین رٍاًی در سبل  1390بِ  39/6درفذ رسیذُ ( 37/4درفذ هزداى ٍ  43/1درفذ سًبى) کِ افاشایش  1/8بزابازی را
ًشبىهی دّذ ( 1/6بزابز در سًبى ٍ  2/5بزابز در هزداى) .خطز ابتال بِ عالین رٍاًی بب ببترفتي سي ،بیکبری ،بیسَادی
ٍ هطلطِ ٍ بیَُبَدى در ّاز دٍ هطبلعاِ افاشایشداهاتِ ٍ عالیان اضاطزاة در ّاز دٍ هطبلعاِ ،هابی راز اس عالیان
جسویسبسی ،افسزدگی ٍ عولکزد اجتوبعی بَدُاست.
ی گیریس افشایش چشوگیز عالین رٍاًی هْز رْزاى در دٍاسدُ سبل گذهتِ ،ضزٍرت رَجِ هسئَتى ٍ بزًبهِریشاى
کشَر را بِ پیشگیزی ٍ اررطبی سالهت رٍاى افزاد سبکي در هْز رْزاى ًوبیبىهیسبسد.
واژگان کلیدیس رغییزّبی ٍضعیت سالهت رٍاى ،زح (پزٍصُ) سٌجش سالهت ٍ بیوابری ،ازح (پازٍصُ) ساٌجش
عذالت ،2-رْزاى.
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سال بیستودوم-شماره 111

 .1اعتبد رٚا٘پشؽىی دا٘ؾگٍب ٜػّگ ْٛششؽگىی  ٚاگ ٔبد ث ٟاؽگتی درٔگب٘ی ٟگزاٖ ث گؼ
ثیٕبریٞبی رٚا٘تٙی ثیٕبرعتبٖ أبْ إیٙی(رٟ )ٜزاٖ ایزاٖ
 .2وبرؽٙبط ارؽ رٚاٖؽٙبعی ثبِیٙی ادار ٜعالٔت رٚاٖ ٚسارد ث ٟاؽت درٔبٖ  ٚآٔگٛسػ
ششؽىی ٟزاٖ ایزاٖ
 .3اعتبد فیشیِٛٛصی دا٘ؾٍب ٜؽبٟ ٞزاٖ ایزاٖ
 .4دا٘ؾیبر ٌز ٜٚاشی ٔیِٛٛصی دا٘ؾى  ٜث ٟاؽت دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛششؽىی ایزاٖ ٟزاٖ ایزاٖ
 .5اعتبد ٌز ٜٚآٔبر سیغتی  ٚاشی ٔیِٛٛصی دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛششؽىی  ٚا ٔبد ث ٟاؽگتی درٔگب٘ی
س٘جبٖ ایزاٖ
 .6اعتبد ٌز ٜٚاشی ٔیِٛٛصی  ٚآٔبر سیغتی دا٘ؾى  ٜث ٟاؽت دا٘ؾٍب ٜػّگ ْٛششؽگىی ٟگزاٖ
ایزاٖ
 .7وبرؽٙبط ارؽ آٔبر شضٞٚؾى  ٜػّ ْٛث ٟاؽتی جٟبد دا٘ؾٍبٞی ٟزاٖ ایزاٖ
 .8وبرؽٙبط ارؽ آٔبر سیغتی دا٘ؾى  ٜث ٟاؽت دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛششؽىی ایزاٖ ٟزاٖ ایزاٖ
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دانشور
پزشكي

تغییرهای وضعیت سالمت روان افررا ر هر ر
ت ررران ر لرروا واس ل سررااس مناای ر رراا
لرح (پروژل)هرای سرش س سرالمت و اییراری
(ساا  )8731و سش س عدالت ر هر ر ت رران
(ساا)8731

رغییزّبی ٍضعیت سالهت رٍاى افزاد در هْز رْزاى در َل دٍاسدُ سبل :هطبیسِ ًتبیج زح(پزٍصُ)ّبی سٌجش سالهت ٍ...

مندم

أزٚس ٜدر ثیؾتز وؾٛرٞبی جٟبٖ

رٚاٖششؽىی اس ٕبْ افزاد ٔیشاٖ ؽیٛع ایٗ ااتالَٞب را

الػ ثزای

عزیغ جٕؼیت ؽٟز٘ؾیٙی ٟٔ ٚبجزد ثٝچؾٓٔیاٛرد؛

ثزرعی ٚضؼیت عالٔت رٚاٖ  ٚاشی ٔیِٛٛصی ااتالَٞبی

ثٝد٘جبَ ایٗ غییزٞبی ثٙیبدیٗ رٚسثٝرٚس ثز اعتزطٞب

رٚاٖششؽىی اس راٞىبرٞبی چٔ ٙزحّٝای ٔ ٚالنٞبی

ٔغبئُ ٔ ٚؾىالد رٚا٘ی اجتٕبػی جٛأغ افشٚد ٜؽ ٜ

ؾ یقی ثزاعبط طجمٝث ٙیٞبی رایج ثیٗإِّّی اعتفبدٜ

اشی ٔیِٛٛصی

 ٚعؼیؽ ٜاعت ب اس اثشارٞبی ٔ تّف غزثبٍِزی ٚ

(ٌٕٝٞیزؽٙبعی) ثیٕبریٞب ٘ ٚیبسٞبی ث ٟاؽتی افزاد

ٔقبحج ٝثبِیٙی اعتب٘ ارد ثٟزٌٜیزیؽٛد؛ ثب ثٝوبرٌیزی

اٛا ٞثٛد؛ ثٌٝ٘ٛٝایو ٝثیٕبریٞبی رٚا٘ی در

ایٗ اثشارٞب ٔحممبٖ ٛا٘غتٝا٘ افزاد ثیٕبر را در جبٔؼٝ

ف ر ػٛأُ ایجبدو٘ ٜ ٙٙب ٛا٘ی ٔ ٚزيٞبی سٚدرط

ؽٙبعبییوزدٛٔ ٜججبد شیؾٍیزی  ٚثٟجٛدی شیؼآٌٟی

لزارٔیٌیز٘ ؛ ؽیٛع ثبالی ایٗ ثیٕبریٞب ٘ ٚب ٛا٘ی

را دراقٛؿ آٟ٘ب فزآٞآٚر٘ (.)3

جٟبٖ
ؽبٞ

غییزٞبیی

ػٕ ٜ

را

در

طٛال٘یٔ د ٔ ٚشٔٗ ٕٞزا ٜآٟ٘ب ثبػث ؽ  ٜب ایٗ

اسجّٕ ٝاثشارٞبی ٔٛرد اعتفبد ٜدر ٔطبِؼبد

ٔؾىالد در ٕبٔی جٛأغ ثٝػٛٙاٖ اِٛٚیتی ث ٟاؽتی

اشی ٔیِٛٛصی ااتالَٞبی رٚا٘ی ٔی ٛاٖ ث ٝشزعؼ٘بٔٝ

ٔٛرد ٛج ٝلزارٌیز٘ (.)1

عالٔت ػٕٔٛی اؽبرٜوزد؛ ٌّ ثزي در عبَ 1972
شزعؼ٘بٔ ٝعالٔت ػٕٔٛی را اث اعوزد  ٚدر عبَ 1979

ٍ٘بٞی ث ٝآٔبر  ٚارلبْ ٔٙتؾزؽ  ٜدرسٔی ٝٙؽیٛع

1
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ااتالَٞبی رٚا٘ی در وؾٛرٞبی ٔ تّف جٟبٖ  ٚاسجّٕٝ

ٚی ٞ ٚیّیز

ایزاٖ إٞیت  ٚضزٚرد ٛج ٝث ٝث ٟاؽت رٚاٖ را

اس طزاحی ایٗ شزعؼ٘بٔ ٝوؾف  ٚؽٙبعبیی ااتالَٞبی

ٔؾ ـ زٔیعبسد .طجك ثزآٚرد عبسٔبٖ جٟب٘ی ث ٟاؽت

رٚا٘ی در افزاد جبٔؼٔ ٝزاوش درٔب٘ی ٛٔ ٚلؼیتٞبی

ح ٚد ٔ 500یّی٘ ٖٛفز در جٟبٖ اس ااتالَٞبی رٚا٘ی

ٔ تّف ثٛد ٜاسجّٕ ٝؽٙباتٝؽ  ٜزیٗ اثشار غزثبٍِزی

ر٘جٔیثز٘ ٘ 1 ٚفز اس ٞز ٘ 4فز در ط َٛػٕز اٛد ایٗ

ااتالَٞبی رٚا٘ی اعت و ٝأثیزی ثغشا در شیؾزفت

ثیٕبریٞب را جزثٝاٛا ٞوزد؛ ایٗ در حبِی اعت وٝ

شضٞٚؼٞبی ػّ ْٛرفتبری  ٚرٚاٖششؽىی داؽتٝاعت

وٕتز اس  1درف افزاد ثب ااتالَٞبی رٚا٘ی ثٝػٛٙاٖ

(.)4

ثزٌة 28شزعؾی آٖ را ٚیٗوزد٘ ؛  ٞف

ثیٕبر رٚاٖششؽىی ثٔ ٝزاوش ث ٟاؽتی  ٚدرٔب٘ی

ٔزٚر ٔطبِؼبد ا٘جبْؽ  ٜدرسٔیٚ ٝٙضؼیت عالٔت

ٔ ٚؾىالد رٚا٘ی ثمی ٝث  ٖٚدرٔبٖ

رٚاٖ افزاد در ایزاٖ ثیبٍ٘ز د ٚدٚر ٜسٔب٘ی ثزای

ٔزاجؼٔٝیوٙٙ

ٔطبِؼبد ثب ٕ٘ٔ ٝ٘ٛح ٚد  ٚاثشارٞبی ٔتفبٚد اعت:

ثبلی ٔیٔب٘ (.)2
ب ج ًٙجٟب٘ی د ْٚثیؾتز شضٞٚؾٍزاٖ درسٔیٝٙ

در دٚر ٜأ َٚطبِؼب ی [ٔطزحا٘ ] و ٝدر ط َٛیه

ثزرعی ٚضؼیت عالٔت رٚاٖ افزاد  ٚثیٕبریبثی

د ٝٞاس عبَ  1341ب  1350شیؼ اس ا٘مالة اعالٔی در

ثٌ ٝشارػٞبی دریبفتی اس ٔزاوش

ایزاٖ ا٘جبٌْزفتٔ ٚ ٝیشاٖ ؽیٛع ااتالَٞب ٔیبٖ  11/9ب

ااتالَٞبی رٚا٘ی

 18/6درف ثٛدٜاعت (.)5-7

ثیٕبرعتب٘ی  ٚافزاد وّی ی در جبٔؼٔ ٝتىی ثٛدٚ ٜ
ٞیچٌ ٝ٘ٛوٙتزِی ثز فزای ٙثیٕبریبثی ثجت ٌشارػٞب ٚ

دٚر ٜد ْٚؽبُٔ ٔطبِؼب ی اعت و ٝشظ اس ا٘مالة

حتی ؾ یـ ثیٕبریٞب ٘ اؽتٝا٘  ٚفمط وغب٘ی ثیٕبر

اعالٔی در ایزاٖ ا٘جبٌْزفت ٚ ٝؽیٛع ااتالَٞب ٔیبٖ

ّمیٔیؽ ٘

 12/5ب  34/2درف ٔتغیز ثٛدٜاعت (.)8

و ٝعبثم ٝثغتزی در ثیٕبرعتبٖ را

داؽتٝا٘  .شظ اس ج ًٙجٟب٘ی دٔ ْٚطبِؼبد ث ٝعٕت
جبٔؼ ٝعٛقدادٜؽ ٘ ٔ ٚحممبٖ در ثزرعیٞبی اٛد
ٕ٘ٝ٘ٛای اس جٕؼیت را ا٘ت بة  ٚثزاعبط ٔقبحج ٝثبِیٙی
1

- Goldberg & Hillier
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فٙؼتیؽ ٖ ٞزچ ٝثیؾتز اسیهع ٚ ٛاسعٛییدیٍز رؽ

ؼییٗوزدٜا٘  .در ط َٛع ٝد ٝٞاایز در ٔطبِؼبد

احوذعلی ًَرببت ٍ ّوکبراى

عالٔت رٚاٖ افزاد جبٔؼ ٝدر ایزاٖ در عبَ  ٚ 1378در

شزعؼ٘بٔ28 ٝشزعؾی عالٔت ػٕٔٛی ( )GHQ-28در

لبِت طزح ّٔی «عالٔت  ٚثیٕبری» در ٕبٔی اعتبٖٞبی

ٔٙبطك ٌ22ب٘ٝ

حت شٛؽؼ ؽٟزداری ٟزاٖ ٔٛرد

وؾٛر ا٘جبْؽ ٜاعت؛ در ایٗ ٔطبِؼ ٝاس شزعؼ٘بٔٝ

ٔطبِؼ ٝلزارٌزفت؛ ٘تبیج ایٗ ثزرعی ٘ؾبٖداد٘

28شزعؾی عالٔت ػٕٔٛی 1اعتفبدٜؽ

 ٚدرٔجٕٛع

وٝ

درٔجٕٛع  34/2درف افزاد  15عبَ  ٚثبال ز ٔٛرد

٘ 35014فز ٔٛرد ارسیبثی لزارٌزفت ٙؤ ٝیشاٖ ؽیٛع

ٔطبِؼ ٝاس ٘ؾب٘ٞٝبی رٚا٘ی ر٘جٔیثزد٘ ( 37/9درف

٘ؾب٘ٞٝبی رٚا٘ی  21درف ( 25/9درف س٘بٖ 14/9 ٚ

س٘بٖ  28/6 ٚدرف ٔزداٖ) .س٘بٖ  1/3ثزاثز ٔزداٖ در

درف ٔزداٖ) ثٛدٔ .ٜیشاٖ ؽیٛع ٘ؾب٘ٞٝبی رٚا٘ی در

[ٔؼزك] اطز اثتال ث٘ ٝؾب٘ٞٝبی رٚا٘ی لزارداؽت . ٙاطز

افزاد ثبالی  45عبَ ٔطّم ٝثیٔ ٜٛتأ ُٞثیىبر ثبس٘ؾغتٝ

اثتال ث ٝثیٕبری رٚا٘ی ثب ثبالرفتٗ عٗ افشایؼداؽت.

 ٚس٘بٖ اب٘ٝدار ثیؼ اس عبیزٌزٜٞٚب ثٛدٜاعت .ؽیٛع

افزاد ٔطّم ٚ ٝثی 1/5 ٜٛثزاثز افزاد ٔتأٔ ٚ ُٞجزد ثٝ

ػالیٓ افغزدٌی  ٚاضطزاة ثیؼ اس ػالیٓ ااتالَ

ااتالَٞبی رٚا٘ی ٔجتال ثٛد٘  .ثبال زیٗ اطز اثتال ثٝ

جغٕب٘یعبسی  ٚااتالَ ػّٕىزد اجتٕبػی ثٛد)9( ٜ؛

ثیٕبریٞبی رٚا٘ی ثٔ ٝزداٖ ثیىبر  ٚس٘بٖ اب٘ٝدار

٘تبیج ایٗ ٔطبِؼ ٝرٚی ٘ 5560فز عبوٗ ٔٙبطك ؽٟزی ٚ

ؼّكٔیٌزفت .ثبال زیٗ درف

شبعخ ٔثجت ثٝ

رٚعتبیی ٟزاٖ ٘ؾبٖداد و ٝدرٔجٕٛع  21/5درف (27

شزعؼٞبی آسٔ ٖٛعالٔت ػٕٔٛی

درف س٘بٖ  14/9 ٚدرف ٔزداٖ) ث ٝااتالَ رٚا٘ی

عزحبَ٘جٛدٖ ػقجی  ٚث ااالقثٛدٖ دِٟز ٚ ٜدِؾٛرٜ

ٔؾىٛن ثٛد٘ ؛ در ایٗ ٔطبِؼ ٝاس رٚػ ٕ٘زٌٜذاری

٘ب ٛا٘ی در ٚلتٌذاؽتٗ ثزای [ا٘جبْ] وبرٞب  ٚاحغبط

عٙتی ِ ٚیىزد ٕ٘ ٚز ٜثزػ  23 ٚ 6اعتفبدٜؽ و ٝدر

٘بأی ی ٔ ٚؾىُ اٛاة  ٚغٍٕیٙی» ٔزثٛط ثٛد .ػالیٓ

ٔطبِؼ ٝىٕیّی طزح ثٝدعتآٔ ٜثٛد (.)10

اضطزاة  ٚجغٕب٘یعبسی ٘غجتث ٝدٔ ٚمیبط افغزدٌی

دٔٚیٗ

ٔطبِؼٝ

وؾٛری

درسٔیٝٙ

اشی ٔیِٛٛصی

 ٚااتالَ ػّٕىزد اجتٕبػی ؽبیغ ز ثٛد٘ (.)12
اسآ٘جبو ٝؽٙبات ر٘ٚ

غییزٞبی ااتالَٞب ٔی ٛا٘

ااتالَٞبی ػبطفی ٚ

اثشاری وّی ی در ثز٘بٔٝریشیٞبی والٖ عالٔت رٚاٖ

اعىیشٚفز٘یب 2رٚی ٘ 25180فز ا٘جبْؽ ٜاعت؛ ثزاعبط

وؾٛر ثٝؽٕبرآی

ایٗ ٔطبِؼ ٝثب  ٞف ؽٙبات ٚضؼیت

٘تبیج ایٗ ٔطبِؼ ٝؽیٛع ا٘ٛاع ااتالَٞبی رٚاٖششؽىی

عالٔت رٚاٖ افزاد جبٔؼ ٝثزحغت ػٛأُ دٌٔٛزافیه

 17/1درف ( 23/4درف س٘بٖ  10/8 ٚدرف ٔزداٖ)

فٛردٌزفتٝ؛ أی آ٘ى ٝثب دعتیبثی ث ٝچٙیٗ اطالػب ی

ثٛدٜاعت .ؽیٛع ااتالَٞبی رٚاٖششؽىی در افزاد ٌزٜٚ

ثتٛاٖ ثز٘بٔٝریشیٞبی والٖ عالٔت رٚاٖ ؽٟز ٟزاٖ را

عٙی  41ب  55عبَ افزاد ٔطّم ٚ ٝج اؽ  ٜافزاد عبوٗ

ثزحغت ٘یبسٞبی ث ٟاؽتی درٔب٘ی  ٚآٔٛسؽی درااتیبر

در ٔٙبطك ؽٟزی افزاد ثیعٛاد س٘بٖ اب٘ٝدار  ٚافزاد

افزاد جبٔؼ ٝلزارداد.

ثیىبر ثیؼ اس عبیز افزاد در ٞزیه اس ٌزٜٞٚبی ٔز جط
روش کار

ثٛد؛ در ایٗ ثزرعی  10/9درف افزاد ٔٛرد ٔطبِؼٝ

ایٗ ٔمبِ ٝثٔ ٝزٚر دٔ ٚطبِؼٔ ٝمطؼی ٛفیفی ٚضؼیت

دعتوٓ ث ٝیه ٘ٛع ااتالَ رٚاٖششؽىی دچبر ثٛدٜا٘

عالٔت رٚاٖ افزاد در ؽٟز ٟزاٖ ٔیشزداسد؛ اِٚیٗ

(.)11

ٔطبِؼ ٝدر لبِت طزح عالٔت  ٚثیٕبری در عبَ ٚ 1378

در اِٚیٗ ٔطبِؼ ٝطزح عٙجؼ ػ اِت در ؽٟز ٟزاٖ

دٔٚیٗ ٔطبِؼ ٝدر لبِت دٔٚیٗ طزح اجزای عٙجؼ

و ٝدر عبَ  1387ا٘جبٌْزفت ٚضؼیت عالٔت

ػ اِت در ؽٟز ٟزاٖ در عبَ  1390ثب حٕبیت

1

)- General Health Questionnaire- 28 (GHQ-28
- Schizophrenia and Affective Disorders Schedule
)(SADS

ؽٟزداری ٟزاٖ ا٘جبٌْزفتٝاعت؛ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبری ٞز دٚ

2
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ااتالَٞبی رٚاٖششؽىی در ایزاٖ در عبَ  1380ثب
اعتفبد ٜاس شزعؼ٘بٔٝ

ث« ٝاٛة ٚ
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اِٚیٗ ٔطبِؼٌ ٝغتزد ٜدر عطح ّٔی درسٔیٚ ٝٙضؼیت

رٚاٖ٘ 19370فز (ٔ 7705زد  11665 ٚسٖ) ثب اعتفبد ٜاس

رغییزّبی ٍضعیت سالهت رٍاى افزاد در هْز رْزاى در َل دٍاسدُ سبل :هطبیسِ ًتبیج زح(پزٍصُ)ّبی سٌجش سالهت ٍ...

ٔیبٖ اب٘ٛارٞبی عبوٗ در ٔٙبطك ٌ22ب٘ ٝؽٟزداری

ثزرعی را طی ٔ د دٔ ٚب ٜرٚی افزاد ٔٛرد ٔطبِؼٝ

ٟزاٖ یؼٙی ٔ1یّیٞ800ٖٚٛشار اب٘ٛار ا٘ت بةؽ ٜا٘ .

 ٚایٗ اطالػبد ثب اعتفبد ٜاس ٘زْافشار

در ٞز ٔحّ ٝثٙ ٝبعت جٕؼیت

اجزاوزدٜا٘
رایب٘ٝای

ؼ ادی ثّٛن

در٘ظزٌزفتٝؽ  .در ٔطبِؼ ٝا َٚاس ٞز ٔٙطم 46 ٝثّٛن

اا

ٞؾتاب٘ٛاری (درٔجٕٛع  368اب٘ٛار)  ٚدر ٔطبِؼٝ

ج 1َٚ

د ْٚاس ٞزٔٙطم 200 ٝثّٛن ٞؾتاب٘ٛاری (درٔجٕٛع

(جٙغیت ٌز ٜٚعٙی ٚضؼیت أٔ ُٞیشاٖ حقیالد

ٞز دٙٔ ٚطم ٝاس ٔیبٖ افزاد  15عبَ  ٚثبال ز اب٘ٛارٞب

ٚ ٚضؼیت اؽتغبَ) در دٔ ٚطبِؼ ٝارائٔٝید . ٞدر ج َٚ

ثزاعبط چٟبر ٌز ٜٚعٙی  ٚاس ٞز ٌز ٜٚعٙی ٔ 1زد 1 ٚ

ٔ 2مبیغٔ ٝیبٍ٘یٗ ٕ٘ز ٜشزعؼ٘بٔ ٝعالٔت ػٕٔٛی افزاد

سٖ ؼییٗؽ ٘ ؛ درٟ٘بیت در ٔطبِؼ ٝا٘ 5560 َٚفز ٚ

در دٔ ٚطبِؼ ٝآٚردٜؽ ٜاعتٕٞ .بٖطٛرو ٝاطالػبد

در ٔطبِؼ ٝد٘ 21255 ْٚفز اس ٔٙبطك حت شٛؽؼ

ج ٘ 2 َٚؾبٖٔیدٙٞ

ؽٟزداری ٟزاٖ ٔطبِؼٝؽ ٘ .

 1378ث ٝز یت ثزاثز  ٚ 4/98 ٚ 4/90در ٔطبِؼ ٝعبَ

ٔطبِؼ ٝاس شزعؼ٘بٔ28 ٝشزعؾی عالٔت ػٕٔٛی

 1390ثزاثز  5/42 ٚ 6/17ثٛدٜاعت.

( )GHQ-28اعتفبدٜؽ ؛ ایٗ شزعؼ٘بٔ ٝدرثزٌیز٘  ٜچٟبر

دراقٛؿ ػالیٓ ٔزثٛط ثٔ ٝمیبطٞبی شزعؼ٘بٔٝ

ٔمیبط «ػالیٓ جغٕب٘ی اضطزاة  ٚااتالَ اٛاة

عالٔت

ااتالَ در وبروزد اجتٕبػی  ٚافغزدٌی» اعتٔ .زٚر
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ٔمیبط ػالیٓ جغٕب٘ی ث« ٝداؽتٗ عزدرد ثب 24/7

ثز ایٗ ٘ىتٝ

درف » شزعؼٞبی ٔمیبط اضطزاة ث « ٝحت فؾبر

دالِتداؽت ٝو ٝایٗ شزعؼ٘بٔ ٝشبیبیی  ٚاػتجبری ثبال

ثٛدٖ ثب  26/5درف » شزعؼٞبی ٔمیبط ػّٕىزد

ثٝػٛٙاٖ اثشار غزثبٍِزی ااتالَٞبی رٚا٘ی در جبٔؼٝ

اجتٕبػی ث٘« ٝبرضبیتی اس ٘ح ٜٛا٘جبْ وبرٞب ثب 22/9

دارد؛ د ٚؽیٕ٘ ٜٛزٌٜذاری ثزای ایٗ شزعؼ٘بٔٝ

درف » ٔزثٛط ثٛد ٚ ٜثبال زیٗ درج ٝشبعخ ٔثجت ثٝ

ٚجٛددارد :یىی ِیىز ی  ٚدیٍزی ؽی ٜٛعٙتی؛ در رٚػ
ِیىز ی

ٔمیبط افغزدٌی در افزاد ٔٛرد ٔطبِؼ ٝث« ٝاحغبط

»»3-2-1-0

ثیارسؽی ثب  15/8درف

ٕ٘زٜدادٜٔیؽ ٘ٛ؛ ثٙبثزایٗ ٕ٘ز ٜیه فزد ٔیبٖ  0ب 84

ث ٝاٛدوؾی ثب  3/9درف ٔٛارد» ٔزثٛط ثٛدٜاعت.

ثزرعی ؽیٕ٘ ٜٛزٌٜذاری عٙتی اعت و ٝدر آٖ ٌشیٞٝٙب
ثٝفٛرد

»»1-1-0-0

ٕ٘زٜدادٜٔیؽ٘ٛ

ٔٛارد» ٔزثٛط ثٛدٜاعت؛

شبییٗ زیٗ درف شبعخ ٔثجت ث ٝشزعؼٞب ث ٝفىز «ال اْ

ٔتغیز اٛا ٞثٛد؛ ؽیٕ٘ ٜٛزٌٜذاری ٔٛرد اعتفبد ٜدر ایٗ
ٚ

ػٕٔٛی

یبفتٞٝبی

ٔطبِؼٝ

عبَ

1378

٘ؾبٖداد٘ و ٝثبال زیٗ درف شبعخ ٔثجت ث ٝشزعؼٞبی

ٔطبِؼبد ا٘جبٌْزفت ٝدرسٔی ٝٙاػتجبر  ٚرٚایی شزعؼ٘بٔٝ

ٌشیٞٝٙب

ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حزاف اعتب٘ ارد ٕ٘زٜ

وُ افزاد در شزعؼ٘بٔ ٝعالٔت ػٕٔٛی در ٔطبِؼ ٝعبَ

ثٙٔٝظٛر ثزرعی ٚضؼیت عالٔت رٚاٖ افزاد در ایٗ

ثٝفٛرد

٘تبیج ٔزثٛط ثٔ ٝمبیغٔ ٝیشاٖ ؽیٛع

ااتالَٞبی رٚا٘ی را ثزحغت ػٛأُ جٕؼیتؽٙباتی

1600اب٘ٛار) ا٘ت بةؽ ٘ ٕٞٝ٘ٛ٘ .بی ٔٛرد ٔطبِؼ ٝدر

در وؾٛرٞبی ٔ تّف جٟبٖ  ٚایزاٖ

SPSS18

جشی ٚٝحّیُؽ ٜا٘ .

یبفتٞٝبی ٔطبِؼ ٝعبَ ٘ 1390ؾبٖٔید ٙٞو ٝثبال زیٗ

ٕ٘زٜ

درف شبعخ ٔثجت ث ٝشزعؼٞبی ٔمیبط ػالیٓ جغٕب٘ی

آسٔٛد٘ی ٔیبٖ  0ب ٔ 28تغیز اٛا ٞثٛد.

ث« ٝاحغبط اٛة  ٚعزحبَ٘جٛدٖ ثب  34/7درف »

رٚایی  ٚشبیبیی ثبالی شزعؼ٘بٔ ٝوٛ ٝعط ٔطبِؼبد

ثبسٔیٌزدد؛ شزعؼٞبی ٔمیبط اضطزاة ث« ٝػقجی ٚ

ٔ تّف در جٟبٖ  ٚایزاٖ ثٝدعتآٔ ٌٛ ٜیبی ایٗ ٘ىتٝ

ث ااالقثٛدٖ ثب  36/8درف »

اعت ؤ ٝی ٛا٘ ثٝػٛٙاٖ اثشار غزثبٍِزی ااتالَٞبی

شزعؼٞبی ٔمیبط

ػّٕىزد اجتٕبػی ث٘« ٝب ٛا٘ی در ٚلتٌذاؽتٗ ثزای

رٚا٘ی ثٝطٛر ٔٛفمیتآٔیشی ثٝوبرثزدٜؽٛد ( .)11اثتال ثٝ

ا٘جبْ وبرٞب ثب  27/5درف »  ٚثبال زیٗ درج ٝشبعخ

ااتالَٞبی رٚا٘ی در ایٗ دٔ ٚطبِؼ ٝثزٔجٙبی ٕ٘ز ٜثزػ
04
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ٔطبِؼ ٝث ٝؽیٌٕٝ٘ٛ٘ ٜٛیزی قبدفی اٛؽٝای ٔٙظٓ اس

 6ثٛدٜاعت؛ رٚاٖؽٙبعبٖ آٔٛسػدی  ٜیبفتٞٝبی ایٗ دٚ

احوذعلی ًَرببت ٍ ّوکبراى

ٔثجت ثٔ ٝمیبط افغزدٌی در افزاد ٔٛرد ٔطبِؼ ٝثٝ
«احغبط ٘بأی ی ثب  19/6درف

فىز «ال اْ ث ٝاٛدوؾی ثب  5/2درف ٔٛارد» ٔزثٛط
ثٛدٜاعت.

ٔٛارد» ٔزثٛط

ر مطالعات ساا  8731و 8731

جدوا  .8مناای هیوع اخ الاهای روا ی ارحیب عوامل موگرافیک
هطالعِ سال 3145
عَاهل دهَگرافیک

هَارد
هشكَک
1425
1555

14/1
11/3

 32-51سال

5146

112

31/2

5415

3131

15/4

 52-11سال
 12 -31سال
 32سال ٍ
بیشتر
هجرد
هتأّل
بیَُ ٍ هطلقِ
بيسَاد
ابتدایي
دیپلن
باالتر از دیپلن
شاغل

5165
3551

135
111

34/5
51/3

6135
3341

1211
5466

15/6
15/1

116

313

11/1

5535

3512

11/5

3163
1353
545
314
5153
3236
3151
1141

511
521
315
352
133
115
521
455

53/6
51/1
13/4
55/3
51/3
53/5
36/3
33/1

1112
32333
3433
3212
4131
3214
2515
35216

3251
2661
631
465
1136
5233
3613
1115

16/5
16/2
23/4
25/3
11/2
16/1
11/3
15/1

بیكار

3161

135

15/6

5521

1255

23/5

2231

3363

53/2

53126

5353

16/3

جٌسیت

سي

ٍضعیت تأّل

هیساى
تحصیالت
ٍضعیت
اشتغال

هطالعِ سال 3161

هرد
زى

5251
1114

هَارد
هشكَک
143
551

درصد
شیَع
31/6
54/1

31126
33363

کل ًوًَِ

جدوا  .2مناای میا گین و ا حراف اس ا دار

ر پرسس ام سالمت عیومی ر لرح سالمت و اییاری

یرل افرا

(ساا  ) 8731و لرح سش س عدالت ر ه ر ت ران (ساا )8731
زهاى اًجام
سال 3145
سال 3161

هیاًگیي

اًحراف
استاًدارد
1/15
2/23

هرد
زى

1/33
2/36

هرد

2/35

2/55

زى

3/61

2/64

p

درجِ آزادی

سطح
هعٌيداری

5/43

2225

1/13

1/23

53124

1/113

احث

ٔزٚر دٔ ٚطبِؼ ٝا٘جبٌْزفت ٝدرسٔیٚ ٝٙضؼیت عالٔت

ا٘جبٌْزفت ٝدر ایزاٖ ثب شزعؼ٘بٔ ٝعالٔت ػٕٔٛی

رٚاٖ افزاد جبٔؼ ٝثز ایٗ ٘ىت ٝدالِتدارد ؤ ٝیشاٖ

(()GHQ-28ج ٌٛ )3 َٚیبی ایٗ ٔٛرد اعت و ٝدأٝٙ

ؽیٛع ػالیٓ رٚا٘ی در ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛرد ٔطبِؼ ٝدر عبَ 1378

ؽیٛع ػالیٓ رٚا٘ی در ٔطبِؼبد ا٘جبْؽ  ٜدر وؾٛر

 39/6درف

ٔتغیز اعت ( 8ب ٚ )15در ؽٟز

 21/5درف

 ٚدر عبَ 1390

ٔیبٖ  21ب  39/6درف

ٟزاٖ ثب رٚػ  ٚؽی ٜٛاجزای یىغبٖ

ثٛدٜاعت؛ ٔمبیغ ٝایٗ یبفت ٝثب ٘تبیج ثزرعیٞبی

04

ؽیٛع
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جوع کل

کل ًوًَِ

درصد شیَع
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ثٛدٜاعت؛ شبییٗ زیٗ درف شبعخ ٔثجت ث ٝشزعؼٞب ثٝ

رغییزّبی ٍضعیت سالهت رٍاى افزاد در هْز رْزاى در َل دٍاسدُ سبل :هطبیسِ ًتبیج زح(پزٍصُ)ّبی سٌجش سالهت ٍ...

(ٕ٘ٛدار  .)1ؽیٛع ػالیٓ رٚا٘ی در عبَ ٘ 1390غجتثٝ

شیؾیٗ ا٘جبٌْزفت ٝدر ایزاٖ ٛ ٕٞا٘یدارد .ثیؾتزثٛدٖ

ٔطبِؼ ٝعبَ  1378ثٝطٛر مزیجی  1/8ثزاثز ؽ  ٜوٝ

ٔیشاٖ ؽیٛع ػالیٓ رٚا٘ی در س٘بٖ ٘غجتثٔ ٝزداٖ

دراقٛؿ س٘بٖ ایٗ ٘غجت  1/6ثزاثز  ٚدر ٔزداٖ 2/5

ٔی ٛا٘

ث ٝدِیُ ػٛأُ ثیِٛٛصیىی ٘مؼ جٙغی

ثزاثز ثٛدٜاعت .افشایؼ  2/5ثزاثزی ؽیٛع ػالیٓ رٚا٘ی

اعتزطٞبی ٔحیطی  ٚؽغّی ٔح ٚدثٛدٖ ٔٙجغ رضبیت

در ٔزداٖ را ٔی ٛاٖ ث ٝػٛأّی ٘ظیز ٔؾىالد التقبدی

ٕٞ ٚچٙیٗ ٔح ٚدیت ٔؾبروت اجتٕبػی س٘بٖ در جبٔؼٝ

ٛ ٚرْ روٛدی ٔٛجٛد در وؾٛر ٘غجتداد .در ٞز دٚ

٘غجتثٔ ٝزداٖ ثبؽ .

ٔطبِؼٔ ٝیشاٖ ؽیٛع ػالیٓ رٚا٘ی در س٘بٖ ثٝطٛر
جدوا .7اا

هی گیریهشاسی اخ الاهای روا ی ا امگرف

ًام هحقق ٍ یا هحققیي
پاالٌّگ ٍ ّوكاراى
یعقَبيٍّوكاراى
ًَرباال ٍ ّوكاراى
ًَرباال ٍ ّوكاراى
صادقي ٍ ّوكاراى
شوسعلیسادُ ٍ ّوكاراى
ًَرباال ٍ ّوكاراى

سال
بررسي
3141
3141
3145
3145
3146
3151
3154

هكاى
کاشاى
صَهعِسرا
تْراى
کشَر
کرهاًشاُ
ساٍجبالغ
تْراى

اا پرسس ام سالمت عیومی ر ااران

تعداد
ًوًَِ
336
325
2231
12131
213
311
36141

زًاى
13/2
11/5
54/1
52/6
15/5
12/4
14/6

درصد هیساى شیَع
هرداى
32/5
32/5
31/6
31/6
33/6
33/3
55/3

کل
51/4
51/5
53/2
53/1
52/5
53/6
11/5
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ااتالَٞبی رٚا٘ی ثب ٌذؽت سٔبٖ افشایؼداؽتٝاعت

ٔؼٙیداری ثیؼ اس ٔزداٖ ثٛد ٜو ٝثب ٘تبیج ٔطبِؼبد

احوذعلی ًَرببت ٍ ّوکبراى

یبفتٞٝبی دٔ ٚطبِؼ٘ ٝؾبٖٔید ٙٞو ٝثبال زیٗ درف

٘تبیج ایٗ دٔ ٚطبِؼٌٛ ٝیبی آٖ ٞغت ٙو ٝثب ثبالرفتٗ
ؽیٛع ث ٝافزاد  65عبَ  ٚثبال ز ٔزثٛط ثٛدٜاعت و ٝثب

عزحبَ٘جٛدٖ ػقجی  ٚث ااالقثٛدٖ دِٟز ٚ ٜدِؾٛرٜ

ایزاٖ

٘ب ٛا٘ی در ٚلتٌذاؽتٗ ثزای ا٘جبْ وبرٞب  ٚاحغبط

یبئغٍی ٚ

٘بأی ی ٔ ٚؾىُ اٛاة  ٚغٍٕیٙی» ٔزثٛط ثٛد ٜوٝ

یبفتٞٝبی

ٔطبِؼبد

ا٘جبْؽ ٜ

ٛ ٕٞا٘یدارد ( .)13ٚ12ثبس٘ؾغتٍی

در

٘ ٚؾبٖٔیدٙٞ

اضطزاة ٘بؽی اس ٟٙبیی  ٚغییزٞبی ثیِٛٛصیىی را

ثیؾتزػالیٓ اضطزاة را درثزٔیٌیز٘

ٔی ٛاٖ اس دالیُ ثبال زثٛدٖ ؽیٛع ػالیٓ در ایٗ عٙیٗ

جبٔؼ ٝآٔبری اس اعتزط  ٚاضطزاثی ثبال ر٘جٔیثزد .فىز

دا٘غت.

ال اْ ث ٝاٛدوؾی در ٔطبِؼ ٝعبَ  3/9 1378درف ٚ

ؽیٛع ػالیٓ رٚا٘ی در ٞز دٔ ٚطبِؼ ٝدر افزاد ثیعٛاد

در عبَ  5/2 1390درف ٔٛارد ثٛدٜاعت و ٝثیبٍ٘ز

ثیؼ اس عبیز ٌزٜٞٚب ثٛدٜاعت و٘ ٝتبیج دیٍز

افشایؼ اّك افغزد ٜدر جبٔؼ ٝآٔبری در عبَ 1390

ثزرعیٞبی ا٘جبٌْزفت ٝدر ایزاٖ را

٘غجتث ٝعبَ  1378اعت.

أیی ٔیوٙ

( 13بٔ .)15ح ٚدیتٞبی اجتٕبػی  ٚفزٍٙٞی ٚ

یبفتٞٝبی ج ٌٛ 2َٚیبی آٖا٘ ؤ ٝیبٍ٘یٗ ٕ٘ز ٜس٘بٖ

ٕٞچٙیٗ ٘ب ٛا٘ی افزاد ثیعٛاد  ٚوٓعٛاد در اعتفبد ٜاس

در شزعؼ٘بٔ ٝعالٔت ػٕٔٛی ثٝطٛر ٔؼٙیداری در ٞز

ؽیٜٞٛبی ٔؤثز ٔمبثّ ٝثب ػٛأُ اعتزطسا را ٔی ٛاٖ دِیُ

دٔ ٚطبِؼ ٝثیؼ اس ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘زٔ ٜزداٖ ثٛد ٜفبٚد

ثبال زثٛدٖ ؽیٛع ایٗ ااتالَٞب در آٟ٘ب ٘غجتث ٝعبیز

ٔٛجٛد ٔیبٖ آٟ٘ب ٔؼٙیدار اعت؛ ٚجٛد ایٗ فبٚد را ٘یش

ٌزٜٞٚب دا٘غت.

ٔی ٛاٖ ثٝاحتٕبَ ٘بؽی اس غییزٞبی ثیِٛٛصیه ٚ
ٔح ٚدیت ثیؾتز س٘بٖ در فؼبِیتٞبی اجتٕبػی دا٘غت.

یبفتٞٝبی دٔ ٚطبِؼٕٞ ٝچٙیٗ ٘ؾبٖٔید ٙٞؤ ٝیشاٖ
ؽیٛع ػالیٓ رٚاٖششؽىی در افزاد ثیىبر ثیؼ اس افزاد
 ٚجٟبٖ را ٔٛرد أیی لزارٔید 12( ٞب .)15ثٝاحتٕبَ
٘ اؽتٗ درآٔ

ر٘ٚ

ػبُٔ اعتزطسای ثیىبری ٔح ٚدیت

افشایؾی ؽیٛع ٘ؾب٘ٞٝبی رٚا٘ی در جبٔؼٝ

آٔبری ٛج ٚ ٝرعی ٌی ٔغئٛالٖ  ٚثز٘بٔٝریشاٖ عالٔت

رٚاثط اجتٕبػی  ٚیىٛٙااتی س٘ ٌی ٔی ٛا٘ ٙاسجّٕٝ

ؽٟز ٟزاٖ را در ارائ ٝا ٔبد ٔؤثز ث ٟاؽت رٚاٖ ثٝ

ػٛأُ افشایؼ ؽیٛع ػالیٓ رٚا٘ی در افزاد ثیىبر ٘غجتثٝ

افزاد جبٔؼ ٝثیؾتز طّتٔیوٙ

افزاد ؽبغُ ثبؽ. ٙ

ب درراعتبی ؽٙبات

ػُّ ثزٚس ثیؾتز ایٗ ااتالَٞب در ٔٙبطك اطزشذیز رٚا٘ی

٘تبیج دٔ ٚطبِؼٕٞ ٝچٙیٗ ثز ایٗ ٘ىت ٝدالِتدار٘ وٝ

 ٚاجتٕبػی ٌبٔی اعبعی ثزدار٘  .ثبال زثٛدٖ ٔیشاٖ

ٔیشاٖ ؽیٛع ػالیٓ رٚا٘ی در افزاد ٔطّم ٚ ٝثی ٜٛثٝطٛر

ؽیٛع ػالیٓ رٚا٘ی در افزاد ثیىبر ثیعٛاد  ٚدارای عٗ

ٔؼٙیداری ثیؼ اس ؽیٛع ایٗ ااتالَٞب در افزاد ٔجزد ٚ

ثبال در ٞز دٔ ٚطبِؼ ٝإٞیت اؽتغبَسایی ٘[ ٚیبس ث]ٝ

ٔتأ ُٞاعت و ٝیبفتٞٝبی ثزرعیٞبی شیؾیٗ را

فزآٞوزدٖ أىب٘بد فزیحی  ٚرفبٞی را ثزای عبوٙبٖ

أیی ٔیوٚ .)13ٚ8( ٙجٛد اعتزط ٘بؽی اس ج ایی ٚ

ٔٙبطك آعیتشذیز آؽىبرٔیعبسد.

طالق اس ٕٞغز ٕٞ ٚچٙیٗ ٔؾىالد ٔبِی ادار ٜس٘ ٌی
 ٚرعی ٌی ث ٝأٛر فزس٘ اٖ را ٔی ٛاٖ اسجّٕ ٝدالیُ
ثبال زثٛدٖ ؽیٛع ػالیٓ رٚا٘ی در افزاد ٔطّم ٚ ٝثیٜٛ
٘غجتث ٝعبیز ٌزٜٞٚب دا٘غت.
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ؽبغُ اعت و ٝیبفتٞٝبی ثزرعیٞبی ا٘جبْؽ  ٜدر ایزاٖ

ی

گیری
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عٗ ؽیٛع ػالیٓ رٚا٘ی افشایؼداؽت ٝثیؾتزیٗ ٔیشاٖ

شبعخ ٔثجت ث ٝشزعؼٞبی آسٔ ٖٛث« ٝاٛة ٚ

...ٍ  هطبیسِ ًتبیج زح(پزٍصُ)ّبی سٌجش سالهت:رغییزّبی ٍضعیت سالهت رٍاى افزاد در هْز رْزاى در َل دٍاسدُ سبل

ُٔاٛ ػٚ ٜ دعتٍبٚز دٞ یٓ اسٙ السْ ٔیثیٝ اعت وٜ ؽ

٘تٚحٕبیت ٔبِی ٔؼبٚ ٝدجٛ) ثب ث1378( َٚ اٝٔطبِؼ

.ٓ ؾىز ٕ٘بییٝ٘ذیزثط فٕیٕب

سػ ششؽىی درٛٔآٚ ٖ اؽت درٔبٟسارد ثٚ ؾیٞٚشض
)1387(ْٚ دٝ ٔطبِؼٚ ثیٕبریٚ راعتبی طزح ّٔی عالٔت
زداریٟحٕبیت ٔبِی ؽٚ ٝدجٛ) ثب ث1390(ْٛ عٝ ٔطبِؼٚ
ْ اجزای ػ اِت در عالٔت ا٘جبٜصٚزاٖ در راعتبی شزٟ

مشااع
1- Murray CJL, Lopez AD, Mathers CD, Stein C. The
Global Burden of Disease 2000 project: Aims,
methods and data sources. Geneva: World Health
Organization; 2001.
2- Mohammadi MR, Davidan H, Noorbala AA,
Malekafzali H, Bagheri- Yazdi SA, Naghavi, MR,
et al. Epidemiology of psychiatric disorders in Iran
in 2001 [in Persian]. Hakim J, 2003; 6:64 – 65.
3- Dohrenwend BP, Dohrenwend BS. Perspectives on
the past and future of psychiatric epidemiology.
Am J Pub Health, 1982; 72: 1271-1279.
4-Goldberg DP, Hillier VF. A scaled version of general
health questionnaire- 28. Psychological Medicine,
1979; 9: 31-145.
5- Bash KW and Bash-Liechtic J. Studies on the
epidemiology of neuropsychiatricdisorders among
the population of the city of Shiraz. Iran Social
Psychiatry,1964; 9:163–171.
6-Bash KW, Bash-Liechtic J. Studies on the
epidemiology of neuropsychiatricdisorders among
the rural population of the province ofKhuzestan.
Iran Social Psychiatry, 1969; 4:137–143.
7-Davidian H, Izedi S, NehaptianV, Motabar M.
Preliminary evaluationof psychiatric disorders in
Khazar
region
(Roodsar
City)
[in
Persian].Behdasht Iran J, 1972; 4: 145–156.
8-Noorbala AA, BagheriYazdi SA, Asadi-Lari M,
Vaez-Mahdavi MR. Mental health status of
individuals fifteen years and older in Tehran [in

Persian]. Ir J Psych &Clinpsycho,2011; 16(4):479–
483.
9- Noorbala AA, Mohammad K, BagheriYazdi SA,
Yasami MT. Epidemiological surveyof psychiatric
disorders in individuals fifteen years and older in
Iran [in Persian]. Hakim J, 2002; 5(1):1–10.
10- Noorbala AA, Mohammad K, BagheriYazdi SA.
Epidemiological surveyof psychiatric disorders in
Tehran [in Persian]. Hakim J, 2001; 2:212–223.
11-Noorbala AA, BagheriYazdi SA, Mohammad K.
The validation of General Health Questionnaire-28
as psychiatric screening tool [in Persian]. Hakim J,
2009; 11(4):47–53.
12-Palahang H, Nasr M, Baraheni MT, Shah
Mohamaddi D. Epidemiology of psychiatric
disorders
in
Kashan
[in
Persian].AndishehvaRaftar,1994; 4: 19–27.
13-Yaghoobi N, Nasr M, Shah Mohammadi D.
Epidemiology of psychiatricdisorders in urban and
rural areas of Someesara city in Gilandistrict [in
Persian]. AndishehvaRaftar, 1995; 4: 55–65.
14-Sadegi K, Saberi SM, Osareh M. Epidemiology of
psychiatric disordersin urban population of
Kermanshah [in Persian]. AndishehvaRaftar, 1999;
23: 16–25.
15-Shamse Alizadeh N, Bolhari J, Shahmohamadi D.
Epidemiology of mental disorders in a rural areas
of Tehran province [in Persian]. Ir J Psych
&Clinpsycho,2001; 7(1):19-24.

00

331 ُ شوار/ سال بیستٍ دٍم/3161  آباى/ داًشگاُ شاّد/ پژٍّشي داًشَر پسشكي-دٍهاٌّاهِ علوي

Downloaded from daneshvarmed.shahed.ac.ir at 18:34 IRDT on Thursday June 21st 2018

سپاس و قدر ا ی

Medicine

Ahmadali Noorbala1*, Seyed Abbas Bagheri-Yazdi2, Mohammadreza
Vaez-Mahdavi3, Mohsen Asadi-Lari4, Soghrat Faghihzadeh5, Kazem
Mohammad6, Aliasghar Haeri-Mehrizi7, Mahboubeh Parsaeian8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Psychosomatic Ward of Imam Khomeini Hospital, Tehran University of
Medical Sciences, Tehran, Iran.
Clinical Psychologist, Ministry of Health, Iran.
Department of physiology, Shahed University, Tehran, Iran.
Department of Epidemiology, Health Faculty, Iran University of Medical
Sciences, Tehran, Iran.
Department of Biostatistics and Epidemiology, Zanjan University of
Medical Sciences, Zanjan, Iran.
Department of Biostatistics and Epidemiology, Health Faculty, Tehran
University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Biostatistician, Health Science Research Institute of Jahad Daneshgahi,
Tehran, Iran.
Biostatistician, Health Faculty, Tehran University of Medical Sciences,
Tehran, Iran.

* E-mail: noorbala@tums.ac.ir

Abstract
Objective: The main objective of this study was to compare changes in the
mental health status of the residents of Tehran from 1999 till 2011.
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Daneshvar

Mental health changes in Tehran during a
12-year period: Comparing national health
and disease survey in 1999 and equality
project in 2011

Materials and Methods: This study was an overview of two cross-sectional,
descriptive researches that were performed in 1998 and 2011. Samples of
these two studies were recruited by regular randomized cluster sampling. In
both studies, the General Health Questionnaire (GHQ-28) was used to assess
mental health status of general population.
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2014

Results: The results showed that 21.5% of participants in the 1998 survey
suffered from mental disorders (27% women and 14.9% men). In 2011, this
figure increased to 39.6% (37.4% of men and 43.1% of women). Prevalence
of mental disorders increased from 1998 until 2011 by about 1.8 fold (1.6 fold
for women and 2.5 fold for men). In both studies, the risk of mental disorders
increased with increasing age, unemployment, illiteracy and divorced or
widowed individual. Anxiety symptoms were more prevalent in both studies
as compared to somatization, depression, and social dysfunction scales.
Conclusion: The dramatic increases of mental disorders during 12 years
indicated that policy-makers should give greater importance to prevention and
promotion of mental disorders for Tehran residents.
Keywords: Mental health change, National health and disease project,
Urban equality project 2, Tehran
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