
 

 

در  روانپزشکیشناسی اختالالت  گیری همه
 1380 کهگیلویه و بویراحمداستان 

 
 :چکیـده 

بار اختالالت روانپزشکی در کشورهای پیشرفته تـا حـد زیـادی بـه وسـیله                 :هدف مقدمه و 
  ولـی   اسـت،    های غربـالگری و مصـاحبه بـالینی سـاختاریافته شناسـایی شـده               نامه  پرسش
ی در کشور ما محـدود و تعـداد مطالعـات انجـام شـده کـم                  بار اختالالت روانپزشک   بررسی

 نیازمنـد آگـاهی از      ،ریزی برای ارایه خدمات اساسی بهداشت روان به افراد         برنامه .باشد  می
ــت     ــه اس ــی در جامع ــاری روان ــود بیم ــعیت موج ــی    . وض ــدف بررس ــا ه ــه ب ــن مطالع ای

شـهری و روسـتایی      سال بـه بـاالتر منـاطق         18شناسی اختالالت روانی در افراد       گیری همه
 . انجام گرفتکهگیلویه و بویراحمداستان 

 

.   انجـام گردیـد    1380این مطالعه توصـیفی بـه صـورت مقطعـی در سـال               :روش کار مواد و 
ــه  ــا روش نمون ــه مــورد مطالعــه ب ــین  گیــری تصــادفی خوشــه نمون ای و سیســتماتیک از ب

 مهشناپرس طریق تکمیل    انتخاب گردید و از    کهگیلویه و بویراحمد  خانوارهای موجود استان    
 337کارشناسان روانشناسـی در اسـتان، جمعـاً          به وسیله    اختالالت عاطفی و اسکیزوفرنیا     

بنـدی   گـذاری اخـتالالت براسـاس معیارهـای طبقـه           تشـخیص  .نفر مورد مطالعه قرار گرفتند    
DSM-IV  )         اطالعـات  .باشـد   مـی ) چاپ چهارم کتابچه تشخیصی و آماری اختالالت روانی 

 و روشهای آماری توصیفی مورد تجزیـه و  SPSSوری شده با استفاده از نرم افزار       جمع آ 
 .رفتگتحلیلی قرار 

 

 17/23 در استان روانپزشکی شیوع انواع اختالالت  کهنتایج این بررسی نشان داد :ها یافته
 . درصد بوده است92/9 درصد و در مردان 73/36باشد که این شیوع در زنان  درصد می

ترین  شایعدرصد،  04/5و  37/13به ترتیب با عصبی شناختی ت اضطرابی و اختالال
 49/1 شیوع اختالالت پسیکوتیک در این مطالعه .د در استان بودنروانپزشکیاختالالت 

در گروه .  درصد بوده است08/2ای   درصد و اختالالت تجزیه19/1 خلقیدرصد، اختالالت 
اختالل  درصد و در گروه اختالالت اضطرابی، 15/4 با صرع، عصبی شناختیاختالالت 

 . اند رصد شیوع بیشتری داشته د43/7با فوبی 
 

 درصد افراد مورد مطالعه دچار حداقل یک اختالل 28/11در این مطالعه  :گیری  نتیجه
 سال 56-65  در استان در افراد گروه سنیروانپزشکیشیوع اختالالت  .اند روانپزشکی بوده

 38/15با مناطق شهری  درصد، افراد ساکن در 02/14با متأهل  افراد  درصد،65/17با 
های   درصد بیش از گروه53/14با دار  خانهدرصد و افراد  68/14سواد با  درصد، افراد بی
ریزان بهداشتی   لذا نتایج این تحقیق مسؤولیت سیاستگذاران و برنامه.دیگر بوده است

های عملی و اجرایی بهداشت   رابطه با تدوین برنامهو کشور در کهگیلویه و بویراحمداستان 
 .سازد روان را بیش از پیش روشن می

 

 اختالالت عاطفی و سشنامهپرشناسی، شیوع، اختالالت روانپزشکی،  گیری همه: ی کلیدیها واژه
 اسکیزوفرنیا

*دکتر محمدرضا محمدی

**مهدی رهگذر

***یسیدعباس باقری یزد

****دکتر بیتا مسگرپور

***** محمدکاظم نظریدکتر

******رضا پوش علی

 

، کودک و نوجوانروانپزشکیفوق تخصص   * 
دانشگاه علوم پزشکی  ت علمییئعضو هدانشیار و 

گروه روانپزشکی، مرکز، تهران  

کی و روانشناسی بالینیتحقیقات روانپزش  
عضو هیئت علمی دانشگاه متخصص آمار، **

علوم بهزیستی و توانبخشی
وزارت سی بالینی، نشناکارشناس ارشد روا***

 اداره سالمت روان، بهداشت
دکترای داروسازی، محقق مرکز ملی تحقیقات ****

علوم پزشکی کشور
پزشک عمومی،  سازمان بهزیستی استان *****
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سازمان بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد
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