مقاله اصیل پژوهشی

بررسی همهگیرشناسی اختالالت روان در افراد  51سال و باالتر
مناطق روستایی شهرستان بیرجند در سال 5931
بهروز کاظمی ،1رضا دستجردی
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چکیده
زمینه و هدف :اًجبم هطبلعبت ّوِگیزضٌبسی اختالالت رٍاى ،بزای پیبزدى بِ حجن هطکالت بْذاضت رٍاى ٍ ضیَع اختالالت رٍاى
در افزاد جبهعِ ٍ ًیش هطخصسبختي ًیبسّبی بْذاضتی ،درهبًی افزاد جبهعِ یک ًیبس ضزٍری ٍ حبئش اّویت است ،لذا ایي هطبلعِ بب
ّذف تعییي هیشاى ضیَع اختالالت رٍاى در افزاد  15سبل ٍ ببالتز هٌبطق رٍستبیی ضْزستبى بیزجٌذ در سبل  1390اًجبم ضذ.
روش بررسی :در ایي هطبلعِ تَصیفی -تحلیلی ٍ هقطعیً 504 ،فز اس افزاد  15سبل ٍ ببالتز هٌبطق رٍستبیی ضْزستبى بیزجٌذ ،بِ رٍش
تصبدفی هٌظن اًتخبة ضذًذ .ابشار گزدآٍری دادُّب پزسطٌبهِ  SCL90-Rبَد کِ پبیبیی آى بب استفبدُ اس رٍش 0/88 Cronbach Alpha
بِ دست آهذ .دادُّب بب استفبدُ اس ًزمافشار ٍ SPSSیزایص  ،15آهبر تَصیفی ٍ آسهَى آهبری  Chi-Squareدر سطح هعٌیداری 0/05
تجشیِ ٍ تحلیل ضذًذ.
يافتهها :بز اسبس ًتبیج ایي هطبلعًِ 154 ،فز ( )%30/6هبتال بِ اختالالت رٍاًی بَدًذ .فزاٍاًی اختالالت رٍاًی در جٌس سى ًسبت
بِ جٌس هزد ٍ ًیش در افزاد هطلّقِ ٍ بیَُ ًسبت بِ افزاد هتأّل بِ طَر هعٌیداری بیطتز بَد (ٍ )p<0/05لی در ردُّبی هختلف سٌی
ٍ بز اسبس بعذ خبًَار تفبٍت هعٌیداری ًذاضت.
نتیجهگیري :هیشاى ضیَع اختالالت رٍاى ،در هٌبطق رٍستبیی ضْزستبى بیزجٌذ ببالتز اس سبیز هٌبطق کطَر هیببضذ ٍ ًیبسهٌذ تَجِ
السم ٍ اجزای بزًبهِ بْذاضت رٍاى رٍستبیی بزای پیطگیزی ٍ درهبى اختالالت عصبی ٍ رٍاًی است.
کلیدواژهها :اختالالت رٍاى -پزسطٌبهِ  -SCL90 -Rهیشاى ضیَعّ -وِگیزضٌبسی
مزاقبتَايوًيه،فصلىامٍعلميپژيَشيداوشكدٌپزستارييماماييداوشگاٌعلًمپششكيبيزجىد1333.؛ 43-33:)1(11

دريافت 31/00/20:

اصالحوُايي32/10/20:

پذيزش 32/11/03:

ًَیسٌذُ هسئَل :بْزٍس کبظویٍ ،احذ بْذاضت رٍاى هزکش بْذاضت استبى خزاسبى جٌَبی ،داًطگبُ علَم پشضکی بیزجٌذ .بیزجٌذ ،ایزاى.
آدرس :بیزجٌذ ،خیبببى هعلن ،هزکش بْذاضت استبىٍ ،احذ بْذاضت رٍاى.
e.mail:behrooz.kazemi@bums.ac.ir
ًوببز05614445672 :
تلفي09157209885 :
 1کبرضٌبس ارضذ رٍاىضٌبسی ببلیٌی ٍ کبرضٌبس هسئَل ٍاحذ بْذاضت رٍاى هزکش بْذاضت استبى خزاسبى جٌَبی ،داًطگبُ علَم پشضکی بیزجٌذ .بیزجٌذ ،ایزاى.
 2استبدیبر گزٍُ آهَسضی رٍاى ضٌبسی ،داًطکذُ پیزاپشضکی داًطگبُ علَم پشضکی بیزجٌذ .بیزجٌذ ،ایزاى.
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زشىاسياختالالترياندرافزاد15ساليباالتزمىاطقريستاييشُزستانبيزجىدبُزيسکاظمييَمكاران
َمٍگي 
بزرسي 

مقدمه
ثِ هٌظَر هطبلؼِ ٍ ثزرسی سالهت جسوی ٍ رٍاًی یک
جبهؼِ ،الشاهبً اًذاسُگیزی ثُؼذ هخبلف آى ،یؼٌی ثیوبری ٍ هزگ
ضزٍری ثِ ًظز هیرسذ ٍ چَى کل افزاد یک جبهؼِ را ًویتَاى
ثزرسی کزد ،هؼوَالً ًوًَِای اس یک جبهؼِ هَرد ثزرسی لزار
هیگیزد تب هیشاى ثیوبری ٍ هزگ هطخص ٍ سپس ثِ جوؼیّت
هجٌب تؼوین دادُ ضَد ،درست در ّویي هزحلِ است کِ ػلن
ّوِگیزضٌبسی هطزح هیگزدد .ثٌبثزایي ّوِگیزضٌبسی ،ػلوی
است کِ ثزرسی توبم جٌجِّب ،رٍیذادّب ٍ حبالت هختلف سالهتی

هطکالت ثْذاضت رٍاى کطَر ،اًجبم هطبلؼبت ّوِگیزضٌبسی
اختالالت رٍاى ٍ هطبلؼبت سالهت رٍاى افزاد جبهؼِ ،حبئش اّویت
ٍ اٍلَیت ثبال هیثبضذ .اًجبم چٌیي هطبلؼبتی هیتَاًذ اطالػبت
هؤثز ٍ هفیذی را در اختیبر هذیزاى ٍ هسئَالى ثْذاضت کطَر
لزار دّذ تب ثب ثزًبهِریشیْبی هٌبست ،ثتَاًٌذ گبهْبی اسبسی در
راستبی پیطگیزی اس اختالالت رٍاى ٍ ارتمبی سطح سالهت رٍاى
افزاد جبهؼِ ثزدارًذ ،)5(.ثز ایي اسبسّ ،ذف اس هطبلؼِ حبضز
تؼییي هیشاى ضیَع اختالالت رٍاى در افزاد  15سبل ٍ ثبالتز
هٌبطك رٍستبیی ضْزستبى ثیزجٌذ هیثبضذ.

جبهؼِ را در ثزهیگیزد .ایي ػلن ،ثِ حل هطکالت ثْذاضتی
جبهؼِ تَجِ دارد ٍ ّذف ًْبیی آى ،پیطگیزی اس ثیوبریْب ٍ حفظ

روش بررسی

سالهت فزد ٍ جبهؼِ است)1(.
هزٍر ٍ ثزرسی هطبلؼبت ّوِگیزضٌبسی اختالالت رٍاى در
کطَرّبی هختلف جْبى ًطبىدٌّذُ ایي است کِ هیشاى ضیَع
ایي اختالالت ،ثِ دلیل هتٌَع ثَدى اثشارّبی هَرد استفبدُ ،تفبٍت
در رٍش ًوًَِگیزی ٍ هصبحجِ ٍ طجمِثٌذیْبی تطخیصی ،ثسیبر
هتفبٍت ثَدُ است ،ثِ طَری کِ ایي هیشاى اس  %7/3تب %39/8
هتغیز هیثبضذً ،)2(.تبیج هطبلؼبت اًجبمضذُ ،حبکی اس ایي

ایي هطبلؼِ تَصیفی -تحلیلی ٍ همطؼی ثز رٍی ً 504فز اس
افزاد  15سبل ٍ ثبالتز هٌبطك رٍستبیی ضْزستبى ثیزجٌذ کِ ثِ
رٍش ًوًَِگیزی تصبدفی هٌظن اًتخبة ضذًذ ،اًجبم ضذٍ .احذ
ًوًَِگیزی در ایي هطبلؼِ ،خبًَار ثَد .اس ثیي ً 36568فز اس
جوؼیت  15سبل ٍ ثبالتز هَجَد در  14166خبًَار سبکي در
هٌبطك رٍستبیی کِ تحت پَضص  12هزکش ثْذاضتی -درهبًی
رٍستبیی ٍ ضصت خبًِ ثْذاضت تبثؼِ ضْزستبى ثیزجٌذ ثَدًذ ،ثز

ٍالؼیت است کِ اختالالت رٍاى ،اس هطکالت جذّی ٍ ضبیغ جَاهغ
ثِ ضوبر هیرًٍذ ثِ طَری کِ حذٍد  %20اس کل هزاجؼبى ثِ
هزاکش ثْذاضتی -درهبًی جْبى را تطکیل هیدٌّذ)3 ،1( .
در ایزاى ،هطبلؼبت ّوِگیزضٌبسی گستزدُ ٍ جبهؼی در
سهیٌِ تؼییي هیشاى ضیَع اختالالت رٍاى در جوؼیت ػوَهی
صَرت ًگزفتِ است ٍ ثزرسیْبی اًجبمضذُ ،در ًَع خَد هحذٍد
ثَدُاًذ .اٍلیي هطبلؼِ گستزدُ در سهیٌِ ثزرسی سالهت رٍاى افزاد
جبهؼِ ایزاى ،در سبل  1379تَسط ّ ٍ Noorbalaوکبراى در
لبلت طزح هلی «سالهت ٍ ثیوبری» در سزاسز کطَر اًجبم ضذُ ٍ

اسبس پزًٍذُّبی ثْذاضتی خبًَارّبی هَجَد در خبًِّبی
ثْذاضت ،تؼذاد ً 504فز اًتخبة ٍ هَرد ثزرسی لزار گزفتٌذ کِ
ایي تؼذاد ثب تَجِ ثِ فزهَل هحبسجِ حجن ًوًَِ در ثزرسیْبی
تَصیفی -تحلیلی ٍ ثب تَجِ ثِ پیطیٌِ پژٍّطی در ایي سهیٌِ
هحبسجِ ضذ)7-6(.
اثشار پژٍّص ،پزسطٌبهِ هطخصبت فزدی (ٍیژگیْبی
جوؼیتضٌبختی) ٍ پزسطٌبهِ ( SCL90-Rفزم تجذیذًظز ضذُ
تَسط ّ ٍ Derogatisوکبراى در سبل  1976ثَد کِ ضبهل ًَد
سؤال در دُ همیبس است .سؤاالت ثز اسبس همیبس پٌج درجِای

هیشاى ضیَع اختالالت رٍاى را  %21تؼییي ٍ اػالم کزدُ است،)4(.
ّوچٌیي هطبلؼِ هذکَر ،هیشاى ضیَع اختالالت رٍاى را در هٌبطك
رٍستبیی ٍ ضْزی کطَر ثِ تزتیت  %20/9 ٍ %21/3گشارش کزدُ
است .یبفتِّبی ایي هطبلؼِ ًطبى داد کِ هیشاى ضیَع اختالالت
رٍاى ،ثب افشایص سي ّوجستگی هؼٌیداری دارد ٍ هیشاى ضیَع
اختالالت رٍاى در افزاد هطلّمِ ،ثیَُ ،هتأّل ،افزاد ثیکبر ،ثبسًطستِ
ٍ سًبى خبًِدار ،ثیص اس سبیز گزٍّْب ثَدُ است)4(.
ثزای پیثزدى ثِ ًیبسّبی ثْذاضتی افزاد جبهؼِ ٍ حجن

لیکزت اس  4-0یب اس ّیچ تب خیلیسیبد ًوزُگذاری هیضَد .ایي
پزسطٌبهِ ًُِ ،ثُؼذ هختلف ضکبیبت جسوبًیٍ ،سَاس ٍ اججبر،
حسبسیت در رٍاثط ثیيفزدی ،افسزدگی ،اضطزاة ،پزخبضگزی،
تزس هزضی ،افکبر پبراًَئیذ ٍ رٍاًپزیطی؛ یؼٌی ،حبالت آسهَدًی
را اس یک ّفتِ لجل تب سهبى حبل هَرد ثزرسی لزار هیدّذ)8(.
حسبسیت ٍ کبرآیی ایي آسهَى ،در پژٍّصّبی دٍهزحلِای کِ
تَسط  ،Bagheri yazdiثز رٍی جوؼیتْبی ایزاى اًجبم ضذُ،
حذٍد  %90گشارش ضذُ است ،)7(.در هطبلؼِ حبضز ،حسبسیت
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 ،%84کبرآیی ٍ ٍ %92/5یژگی  %95/1تؼییي گزدیذ .دادُّب ثب
استفبدُ اس ًزمافشار آهبری ٍ SPSSیزایص  ،15آهبر تَصیفی ٍ
آسهَى آهبری  Chi-Squareدر سطح هؼٌیداری  0/05تجشیِ ٍ
تحلیل ضذًذ.

یافتهها
اس کل افزاد ضزکتکٌٌذُ در هطبلؼًِ 163 ،فز ( )%32/3هزد
ٍ ً 341فز ( )%67/7سى ثَدًذٍ .یژگیْبی جوؼیتضٌبختی افزاد
هَردهطبلؼِ در جذٍل  1آٍردُ ضذُ است.

ایي ثزرسی ًطبى داد کِ در هجوَع  %30/6افزاد هَرد
هطبلؼِ ،اس اختالالت رٍاى رًج هیثزدًذ .هیشاى ضیَع ایي
اختالالت ،در سًبى ً 20فز ( ٍ )%35/2در هزداى ً 34فز ()%20/9
ثَد(ّ .)p>0/01وچٌیي یبفتِّب ًطبى دادًذ کِ هیشاى ضیَع
اختالالت رٍاى در افزاد ثز حست ٍضؼیت تأّل تفبٍت هؼٌیداری
داضت(( .)p;0/02جذٍل )1
هیشاى ضیَع اختالالت رٍاى در افزاد هَردهطبلؼِ ثز حست
سي ،سَاد ،ضغل ٍ ثُؼذ خبًَار تفبٍت هؼٌیداری ًذاضت
(( .)p>0/05جذٍل )1

جدول  :1مقايسه فراوانی نسبی اختالالت روانی در افراد مورد مطالعه بر حسب متغیرهاي جمعیتشناختی
متغیرها

جٌس
تأّل

سي (سبل)

سَاد

ضغل

بُعذخبًَار

هزد
سى
هجزد
هتأّل
هطلّقِ ٍ بیَُ
24 -15
44 -25
64 -45
 ٍ 65ببالتز
بیسَاد
ابتذایی
راٌّوبیی
دبیزستبى
دیپلن ٍ ببالتز اس دیپلن
بیکبر
خبًِدار
کطبٍرس ٍ کبرگز
کبرهٌذ
داًصآهَس ٍ داًطجَ
ضغل آساد
کوتز اسً 4فز
ً 6-5فز
ً 7فز ٍ ببالتز

تعداد (درصد)

مشکوک به اختالل

)32/3(163
)67/7(341
)32/73(165
)64/08(323
)3/17( 16
)36/5(184
)40(202
)18/45(93
)4/96( 25
)14/6( 74
)37/8( 191
)22/5( 113
)22/3( 112
)2/7( 14
)6/6( 33
)45/4( 229
)26/1( 132
)4/3( 22
)10/91( 55
)6/6( 33
)27/1( 137
)50/8( 256
)22/02(111

)20/9( 34
)35/2( 120
)34/5( 57
)27/2( 88
)56/2( 9
)%31( 57
)27/2( 55
)33/2( 31
)44( 11
)36/5( 27
)25/7( 49
)36/3( 41
)31/2( 35
)14/3( 2
)27/3( 9
)32/3( 74
)30/3( 40
)13/6( 3
)38/2( 21
)21/2( 7
)31/4( 43
)32( 82
)26/1( 29

P-value

0/013
0/021

0/084

0/076

0/091

0/084
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بحث
هطبلؼِ حبضز ثب ّذف ثزرسی ٍ تؼییي هیشاى ضیَع اختالالت
رٍاى در افزاد  15سبل ٍ ثبالتز هٌبطك رٍستبیی ضْزستبى ثیزجٌذ
اًجبم ضذ .هیشاى ضیَع اختالالت رٍاى در افزاد هَرد ثزرسی
 %30/6ثَد کِ اس هیشاى گشارشضذُ در پژٍّصّبی اًجبمضذُ در
سهیٌِ ّوِگیزضٌبسی اختالالت رٍاى در هٌبطك رٍستبیی ایزاى
کِ هیشاى ضیَع ایي اختالالت را  %11/9در هٌبطك رٍستبیی
ضیزاس( %14/9 ،)9در هٌبطك رٍستبیی هیجذ یشد( %23/8 ،)7در
هٌبطك رٍستبیی ٍ ضْزی صَهؼِسزای گیالى( %21/3 ٍ )5در

ًسجت ثِ هزداى آهبدُ سبسًذ ٍ ًْبیتبً هیشاى ضیَع اثتال در سًبى
ثبالتز اس هزداى ثبضذ)2(.
یبفتِّبی ایي پژٍّص گَیبی آى است کِ ثیي ٍضؼیت تأّل
ثب ضیَع اختالالت رٍاى راثطِ هؼٌیداری ٍجَد دارد ٍ هیشاى
ضیَع اختالالت رٍاى در افزاد هطلّمِ ٍ ثیَُ ثیطتز اس افزاد هجزد ٍ
هتأّل هیثبضذ کِ ثب یبفتِّبی پژٍّطْبی ٍ Yaghubi
ّوکبراى(ّ ٍ Palahang ،)5وکبراى (ٍ Mohammadi ٍ )15
ّوکبراى(ّ )16وسَ هیثبضذٍ .جَد فطبرّبی ًبضی اس جذایی ٍ
طالق اس ّوسز ،هطکالت هبلی ٍ التصبدی -اجتوبػی ،ادارُ

هٌبطك رٍستبیی سزاسز کطَر( )2گشارش کزدُاًذ ،ثبالتز است،
ّوچٌیي ایي هیشاى اس هیشاى ضیَع اختالالت رٍاًی در هٌبطك

سًذگی ٍ رسیذگی ثِ اهَر فزسًذاى ،هیتَاًذ اس دالیل ثبالتز ثَدى
اختالالت رٍاى در افزاد هطلمِ ٍ ثیَُ ثبضذ)2(.
یبفتِّبی هطبلؼِ حبضز ًطبى داد کِ هیشاى ضیَع اختالالت
رٍاى ،در گزٍُ سٌی  65سبل ٍ ثبالتز ثیطتز اس سبیز گزٍّْبی سٌی
هیثبضذ ،اهب تفبٍت هؼٌیداری ثیي اثتال ثِ اختالالت رٍاى ٍ سي
افزاد هَرد هطبلؼِ هطبّذُ ًطذً .تبیج ایي هطبلؼِ ثب یبفتِّبی ثِ
دستآهذُ اس ثزرسیْبی ّ ٍ Noorbalaوکبراى(ٍ Yaghubi ،)2
ّوکبراى(ّ ٍ Lee ،)5وکبراى(ٍ Vazquez-barquero ،)12
ّوکبراى(ّ ٍ Hodiamont ٍ )17وکبراى(ّ )18وخَاًی دارد.

کِ هیشاى ضیَع ثِ دستآهذُ ،اس ًتبیج هطبلؼبت ٍ Kessler
ّوکبراى( )11در آهزیکبّ ٍ Lee ،وکبراى( )12در کزُ جٌَثی
ثبالتز ٍ ثِ ًتبیج ثِدستآهذُ تَسط ّ ٍ Rocaوکبراى(ٍ )13
ّ ٍ Hollifieldوکبراى(ً )14شدیک ٍ ثب آًْب ّوخَاًی دارد .هتٌَع
ٍ هتفبٍتثَدى ًتبیج ثزرسیْبی اًجبمضذُ در ایزاى ٍ جْبى،
هیتَاًذ ًبضی اس هتفبٍتثَدى اثشار هَرد استفبدُ ،ضیَُ ًوًَِگیزی،
ًحَُ هصبحجِ ثبلیٌی ،ػَاهل دهَگزافیک ٍ هَلؼیتّبی جغزافیبیی
هتفبٍت ٍ استفبدُ اس ًظبمّبی طجمِثٌذی هختلف ٍ یب ًبضی اس
سي ٍ ٍضؼیت التصبدی -اجتوبػی افزاد هَرد هطبلؼِ ثبضذ)2(.

ثبالتزثَدى هیشاى ضیَع اختالالت رٍاًی درسٌیي سبلوٌذی،
هیتَاًذ ًبضی اس ٍضؼیت جسوبًی ٍ تحلیلرفتي لَای ثذًی ٍ
ًبتَاًی ،یبئسگی در سًبى ،هطکالت التصبدی ،ثبسًطستگی ٍ
آسیتپذیزی ثیطتز افزاد هسي در همبثل ػَاهل استزسسا ٍ
ثیوبریْبی جسوبًی ٍ رٍاًی افزاد ثبضذ)2(.
ّوچٌیي یبفتِّبی ایي ثزرسی ًطبى داد کِ هیشاى ضیَع
اختالالت رٍاى در افزاد ثیسَاد ( )%36/5ثیص اس سبیز گزٍُّب
هیثبضذ کِ ثب یبفتِّبی سبیز ثزرسیْبی اًجبمضذُ در ایزاى هبًٌذ
ّ ٍ Noorbalaوکبراى(ّ )4،2وسَیی دارد .ثبالتزثَدى هیشاى

در هطبلؼِ حبضز ،هیشاى ضیَع اختالالت رٍاى ،در سًبى ثیص
اس هزداى هیثبضذ کِ ثب یبفتِّبی ثسیبری اس پژٍّطْبی اًجبمضذُ
در ایزاى ٍ جْبى هبًٌذ :هطبلؼِ ّ ٍ Noorbalaوکبراى(ٍ )4
ّ )14(Hollifieldوسَ هیثبضذ .هحذٍدثَدى ًمص سًبى در
فؼبلیتْبی اجتوبػی (خبًِدارثَدى) ٍ فزٌّگ هزدسبالری ،ػَاهل
سیستضٌبختی ٍ فطبرّبی هحیطی ،سایوبًْبی هکزر ٍ تغییزات
َّرهًَی ثِ ٍیژُ در هیبًسبلی ،اس جولِ ػَاهلی ّستٌذ کِ
هیتَاًٌذ سهیٌِ را ثزای اثتالی ثیطتز سًبى ثِ اختالالت رٍاى

ضیَع اختالالت رٍاى در افزاد ثیسَاد ًسجت ثِ سبیز گزٍّْب،
هیتَاًذ ًبضی اس ًبتَاًی افزاد ثیسَاد در استفبدُ اس رٍضْبی
هٌبست همبثلِ ثب استزس ٍ پبییيتز ثَدى هیشاى درآهذ ٍ هَلؼیت
ضغلی آًْب ثبضذ( ،)2اهب در ایي ثزرسی ثب ٍجَد ثبالتزثَدى هیشاى
ضیَع اختالالت رٍاى در افزاد ثیسَاد ًسجت ثِ سبیز گزٍّْب،
تفبٍت هَجَد ثیي آًْب هؼٌیدار ًجَد .یبفتِّبی ایي هطبلؼِ گَیبی
ثبالتز ثَدى هیشاى ضیَع اختالالت رٍاى در داًصآهَساى ٍ
داًطجَیبى( ٍ )%38/2سًبى خبًِدار( )%32/3هیثبضذ .ثبالتز ثَدى

ضْزی ایزاى ًیش کِ هیشاى آى را  %18/6در هٌبطك ضْزی
ضیزاس( %25/2 ،)9در هٌبطك ضْزی کزهبًطبُ( %18/6 ،)10در
هٌبطك ضْزی یشد( )7گشارش کزدُاًذ ،ثبالتز است .در ٍالغ هیشاى
ضیَع اختالالت رٍاى در ایي ثزرسی اس ًتبیج ٍ یبفتِّبی
ثزرسیْبی اًجبمضذُ در سهیٌِ ّوِگیزضٌبسی اختالالت رٍاى در
ایزاى ثبالتز است .همبیسِ یبفتِّبی ایي ثزرسی ثب ًتبیج هطبلؼبت
ّوِگیزضٌبسی اختالالت رٍاى در جْبىً ،طبىدٌّذُ ایي است
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نتیجهگیری
ًَِ افزاد ًو%30/6 ِیبفتِّبی ایي پژٍّص ًطبى دادًذ ک
ِ اس اختالالت رٍاى رًج هیثزدًذ ٍ ایي ًتیجِ تَج،ِهَرد هطبلؼ
ثیص اس پیص ثِ هتغیزّبی اثزگذار ثز سالهت رٍاى را طلت
.هیًوبیذ

تشکر و قدردانی
ٍ اس خبًَادُّبی هحتزم هٌبطك رٍستبیی ضْزستبى ثیزجٌذ
ٍ ًیش کلیِ کبرضٌبسبى ٍ کبرداىّبی ثْذاضتی هزاکش ثْذاضتی
درهبًی رٍستبیی ضْزستبى ثیزجٌذ کِ در گزدآٍری دادُّبی ایي
. صویوبًِ تمذیز ٍ تطکز هیضَد،پژٍّص ّوکبری داضتِاًذ

هیشاى ضیَع اختالالت رٍاى در داًصآهَساى ٍ داًطجَیبى هیتَاًذ
 ًگزاًی ًسجت،ًبضی اس استزس ثیص اس حذّ اس کٌکَر ٍ اهتحبًبت
 اسدٍاج ٍ هطکالت،ُ سزًَضت ٍ سًذگی آیٌذ،ثِ آیٌذُ ضغلی
)2(.التصبدی آًبى ثبضذ
یبفتِّبی ایي هطبلؼِ ًیش ثز ثبالتز ثَدى هیشاى ضیَع
اختالالت رٍاى در خبًَارّبی کن جوؼیت ًسجت ثِ خبًَادُّبی
 ثیطتز هطبلؼبت اًجبمگزفتِ در ایزاى ثز.پزجوؼیت داللت دارد
ضیَع ثبالتز اختالالت رٍاى در افزاد ثب ثُؼذ خبًَار سیبد تأکیذ
 اهب یبفتِ ایي هطبلؼِ ثب ًتبیج ٍ یبفتِّبی سبیز هطبلؼبت،)2(دارًذ
.اًجبمضذُ ّوسَ ًجَدُ ٍ هتفبٍت هیثبضذ
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Abstract

Original Article

Epidemiological of Mental Disorders in teenagers of 15 and
higher in Rural Areas of Birjand City in 2011
B. Kazemi 1, R. Dastjerdi 2
Background and Aim: Epidemiological study of mental disorders is essential for estimating mental health
burden, prevalence of mental disorders and health needs, the aim of this study was to determine
epidemiological of mental disorders in teenagers of 15 and higher in rural areas of Birjand city in 2011.
Materials and Methods: In this cross-sectional study selected 504 persons 15 years and older by systematic
random sampling from rural areas of Birjand city. Data collection instrument was ScL90-R that reliability
was 0.88, by using of Cronbach Alpha coefficient. Data were analyzed by SPSS version 15 and Chi-Square
statistical tests at 0.05 significant levels.
Results: According to the results 154 (30.6%) cases had mental disorders. Prevalence of mental disorders
was significantly higher in female than male, and in divorcees and widows than married women (p<0.05).
However there were no significant differences in age categories and household size.
Conclusion: Prevalence of mental disorders in rural areas of Birjand city is higher than other parts of the
country, and need attention and accomplishment of rural mental health plan to prevent and treat neurological
and psychiatric disorders.
Key Words: Mental disorders; SCL90-R questionnaire; Incidence; Epidemiology
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