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Abstract 
Background and Aim: One of the most important problems that may threat military forces health is mental 

disorders. The present study aimed to assess surveys regarding common mental health disorders in military 
forces and evaluate its prevalence and extent in Iran as well as entire world. 

Methods: Using a systematic review design a number of databases in English and Persian language 
including PubMed, Web of Science and SID were sought from January 2010 to September 2020 and two 
independent researchers evaluated the studies based on inclusion criteria to select proper ones. Related 
keywords provided by MeSH database were used to find suitable surveys. Finally, PRISMA checklist was 
applied to write systematic review.   

Results: Overall, 265 articles from both English and Persian databases were found and after removing 
duplicated cases and screening, 43 full-text articles were examined in term of inclusion criteria conducive to 
finally 12 articles for final analysis (8 cases in English and 4 cases in Persian). In general, more than 90% of 
samples were male and their mean age was 29.8±5.2. Depressive disorder with 13.3% pooled prevalence was 
the most prevalent mental health problem and disorders such as anxiety and PTSD placed after that. While the 
most prevalent disorder in studies conducted in other countries was depression (pooled prevalence of 13%), in 
Iran the most prevalent mental health disorder found to be anxiety with 18.5% pooled prevalence. 

Conclusion: Disorders such as depression and anxiety are prevalent mental health problems amid military 
forces. So, applying needed measures to prevent and control such problems especially among active military 
personnel is necessary. Next studies may target categorizing mental health disorders based on factors such as 
type of military service, deployment status and military rank. 
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 کیستماتیمرور س کی: ینظام يروهایسالمت روان در ن عیاختالالت شا
  

 *4، امیر پاکپور حاجی آقا3، حجت رشیدي جهان2، هرمز سنایی نسب1محسن صفاري
 

 يارتقا گروه آموزش بهداشت و. رانی، تهران ، ا)عج(اهللا  هیبق یدانشگاه علوم پزشک ،یسبک زندگ تویانست ،یبهداشت نظام قاتی، استاد، مرکز تحق يمحسن صفار1
  . رانی، تهران، ا)عج(اهللا  هیبق یسالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک

 يگروه آموزش بهداشت و ارتقا. رانی، تهران ، ا)عج(اهللا  هیبق ی، دانشگاه علوم پزشک یسبک زندگ تویانست ،یبهداشت نظام قاتینسب، استاد ، مرکز تحق ییهرمز سنا2
  .رانی، تهران، ا)عج(اهللا  هیبق یشگاه علوم پزشکسالمت، دانشکده بهداشت، دان

گروه آموزش بهداشت و . رانی، تهران ، ا)عج(اهللا  هیبق ی، دانشگاه علوم پزشک یسبک زندگ تویانست ،یبهداشت نظام قاتی، مرکز تحق اریجهان، استاد يدیحجت رش3
  .رانی، تهران، ا)عج(اهللا  هیبق یسالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک يارتقا

 یسالمت، دانشگاه علوم پزشک یمطالعات اجتماع قاتیمرکز تحق ر،یواگ ریغ يها يماریاز ب يریشگیپ قاتیتحق توی، استاد، انست)مسئول سندهینو(آقا  یپاکپور حاج ریما 4
  . رانیا ن،یقزو ن،یقزو

  
  

 دهکیچ
. باشد یم یاختالالت روان دینما دیتهد يرا بطور جد ینظام يروهایتواند سالمت ن یکه م یلیاز انواع مسا یکی :فهدزمینه و 

و  وعیش زانیم یابیبه ارز ینظام يروهایسالمت روان در ن عیاختالالت شا نهیمطالعات انجام شده در زم یمطالعه حاضر قصد دارد با بررس
 .  ازدو جهان بپرد رانیآنها در ا یگستردگ

 PubMed  ،Web of لیاز قب یو فارس نیالت یاطالعات علم يگاههایپا کیستماتیبا استفاده از روش مرور س نیدر ا :هاروش
Science  وSID مستقل  یابیبه ارز سندگانیقرار گرفته و دو نفر از نو یمورد بررس 2020تا اول سپتامبر  2010 هیاول ژانو یدر بازه زمان

واژگان پرکابرد مرتبط با  دیاز کل. شده به انتخاب مقاالت مرتبط اقدام نمودند نییتع يارهایمع اساس رمقاالت با متن کامل پرداخته و ب
 ستیاز چک ل تیدر نها. دیمقاالت مورد نظر استفاده گرد يجستجو يبرا MeSH گاهیموجود در پا ینظام يروهایسالمت روان در ن

PRISMA دیاستفاده گرد کیستماتیمرور س نیتدو يبرا  .  
 يو انجام غربالگر يزبان بدست آمد که پس از حذف موراد تکرار یو فارس یسیمختلف انگل يگاههایمقاله از پا 265تعداد : ها یافته

قرار  لیمورد تحل یمقاله فارس 4و  یسیمقاله انگل 8مقاله شامل  12 تیشدند و در نها یورود بررس يارهایمقاله با متن کامل از نظر مع 43
با  افسردگی اختالل. بود سال 8/29 ± 2/5آنها  یسن نیانگیدادند و م یم لیدرصد نمونه ها را مردان تشک 90 زا شیب یکل بطور. گرفتند

اختالالت مربوط به اضطراب و استرس پس از سانحه قرار  بیاختالل شناخته شد و بعد از آن به ترت نیعتریدرصد شا 3/13خام  وعیش
اختالل مربوط  نیعتریشا یدر مطالعات داخل) درصد 13(بود  یمربوط به افسردگ یخارج العاتاختالل در مط نیعتریکه شا یدر حال. داشتند

  .دیدرصد مالحظه گرد 5/18 ینسب وعیبه اضطراب با ش
شود و  یمحسوب م ینظام يروهایسالمت روان در ن عیو اضطراب از جمله اختالالت شا یاختالالت مربوط به افسردگ: گیري نتیجه

 یمطالعات آت. ردیصورت پذ یرزم ینظام يروهاین نیدر ب ژهیها به و يمارینوع ب نیو کنترل ا يریشگیلذا الزم است اقدامات الزم جهت پ
افراد  یو رتبه نظام روهایمحل استقرار ن ،ینوع خدمات نظام رینظ یسالمت روان بر اساس عوامل تاختالال يتوانند با هدف طبقه بند یم

  .رندیگصورت 
  

 اضطراب، استرس ،یافسردگ ،یسالمت روان، پرسنل نظام :ها کلیدواژه
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 و همکاران يصفار/  174

  1399، 4 ، شماره1 دوره                       نظامی           بهداشت يارتقامجله 

  مقدمه
مربوط به  یاصل لیاز مسا یکی یاختالالت روانشناخت

بروز و  زانیگردند و متاسفانه م یمحسوب م یسالمت همگان
 جینتا.  است شیاز نقاط جهان رو به افزا ياریآنها در بس وعیش
ساله  کی وعیدهد ش یمتحده نشان م االتیدر ا قیتحق کی

درصد  26بزرگسال حدود  تیجمع انیدر م یاختالالت روانشناخت
 دیافراد دچار اختالالت شد نیدرصد از ا 8باشد و حدود  یم

مسئول  یاختالالت روانشناخت]. 1[دندیبرآورد گرد یروانشاخت
شناخته شدند و  1990ها در سال  يماریدرصد بار ب 11به  کینزد

 رینظ يها يماریب فیهمرداختالالت  نیمشخص شده است که ا
توانند موجب  یم ینفست يها يماریو ب یعروق یقلب يماریب

سازمان  ینیب شیبر اساس پ]. 2[گردند یبه سالمت عموم بیآس
اختالالت مربوط به سالمت روان  2025بهداشت تا سال  یجهان

ها را به خود اختصاص  يماریب یدرصد از بار جهان 18حدود 
حدود  کمیو  ستیقرن ب لیمقدار در اوا نیخواهد داد حال آنکه ا

دهد که  یگزارش نشان م نیا]. 3[است دهیددرصد برآورد گر 12
 یجسم يماریسن، ب ت،یهمچون فقر، جنس یو عوامل طیشرا
 یو شغل افراد م ایحوادث و بال ،یاجتماع طیخانواده و مح د،یشد

عدم ابتال به  ایابتال  نهیدر زم يکننده ا نییتوانند عوامل تع
  ].4[در نظر گرفته شوند یاختالالت روانشناخت

 ریانها تاث یشغل یبر اثربخش ینظام يروهایروان ن سالمت
از  یکیدهد که سالمت روان  ینشان م قاتیدارد و تحق میمستق

محسوب  ینظام يروهاین يو بهره ور یشغل يعوامل مهم در بقا
مدت در  یوالنهمچون استقرار ط يادیعوامل ز]. 5[گردد یم

از  يو دور اتیانجام عمل يآماده باش برا ،ینظام يها طیمح
و  یروانشناخت يتواند خطر بروز تنش ها یخانه و خانواده م

]. 6[دهد شیافزا ینظام يروهایسالمت روان را در ن يبهایآس
 یخدمات اورژانس ریتواند همچون سا یم يگر ینظام یبطور کل

حال برخالف  نیبا ا. گردد یشغل پر استرس تلق کیبه عنوان 
تنش زا را  يدادهایخطر رو امشاغل که ممکن است در آنه ریسا

 سهینمود، امکان مقا سهیروزمره مقا يتنش زا يدادهایبتوان با رو
 يروهایتجربه شده توسط ن يتنش زا يدادهایو شدت رو یفراوان
 رایباشد ز یمعمول استرس زا مقدور نم يدادهایبا رو ینظام
 يها طیهستند که در مح يادیز رگذاریو عوامل تاث طیشرا يدارا
 تیدر حق]. 8, 7[ستندین يقابل جستجو و همسان ساز يعاد

دور از خانواده،  يادیمستلزم صرف زمان ز ینظام يروهاین یزندگ
و کمک را  تیحما افتیباشد که امکان در یدوستان و بستگان م

  ]. 9[سازد ینم ریامکانپذ ياز جانب انها در طول دوره دور
مرگ  یو حت یبا ناتوان میارتباط مستق يدارا یروان اختالالت

شناخته شده  ینظام يروهایاز اقشار جامعه از جمله ن ياریدر بس
که در معرض خطر  ياختالالت و افراد نیشناخت ا نیاند و بنابرا

و برنامه  رانیگ میبه تصم یکاف یع رساناطال يآنها هستند برا
 تیحائز اهم يمقابله ا يها يتژاسترا ییالزم جهت شناسا يزیر

 یدهند که اختالالت ینشان م يمطالعات متعدد]. 10[باشد یم
 ی، اختالالت افسردگ)PTSD(استرس پس از سانحه  رینظ

مخدر و روان گردان و اقدام  يعمده، سوء استفاده از الکل، داروها
مربوط به سالمت روان در  عیاز جمله مشکالت شا یبه خودکش

]. 12, 11[روند یدر سطح جهان به شمار م ینظام يروهاین انیم
توان  یم ایوجود دارد که آ نهیزم نیدر ا یحال هنوز ابهامات نیبا ا

در معرض خطر باال  تیجمع کیرا به عنوان  ینظام يروهاین
راستا  نیدر هم. ریخ اینمود  یجامعه تلق يبه مردم عادنسبت 
مرتبط  يزا نشموضوع اثبات شده است که عوامل ت نیاگرچه ا

خطر ابتال به  شیبا افزا يارتباط معنادار يدارا یبا خدمات نظام
 حیصح يارهایداشتن مع کنیشناخته شده اند ل یاختالالت روان

 یم ینظام يروهایافراد و حفظ سالمت ن حیجهت انتخاب صح
 نیخدمت در چن طیدر انتخاب افراد واجد شرا یتواند عامل مهم

  ]. 6[باشد ییها طیمح
که  يکننده ا دیدهند فارغ از نقش تشد ینشان م قاتیتحق

تواند در بروز اختالالت سالمت  یم ینظام ياتهایشرکت در عمل
نوع اختالالت در  نیا وعیداشته باشد ش ینظام يروهایروان در ن

اقشار  رینسبت به سا ینظام يروهایدر ن ایدر دن ياکثر کشورها
ابتال  يبرا يشتریخطر ب رضگروه در مع نیجامعه باالتر بوده و ا

پس از  یخدمت و حت نیدر ح یبه اختالالت روانشناخت
مطالعه نشان داد که  کی جیبطور مثال نتا. هستند یبازنشستگ

 یافراد نظام یاز سانحه در طول زندگاختالل استرس پس  وعیش
از  شتریبرابر ب 4تا  2متحده، حدود  االتیدر ا تیمشغول فعال

].  13[باشد یم يعاد تیدر جمع تالالتاخ نیا وعیش زانیم
قرار گرفتن  یکه حت دینما یم دییمطالعه تا نیچند جینتا نیهمچن

 یاز خانواده م يهمچون دور فیخف يدر معرض عوامل تنش زا
افراد نشانگان مرتبط با اختالل  يخطر ابتال شیتواند موجب افزا

در  يمطالعه ا جینتا]. 15, 14[گردد انیسالمت روان در نظام
درصد از سربازان اعزام شده  19متحده نشان داد که حدود  االتیا

که به جنگ افغانستان اعزام  ییدرصد از آنها 11به جنگ عراق و 
ابتال به  نهیدر زم يهشداردهنده ا ينشانه ها يشده بودند دارا

 یبررس بیترت نیبه هم]. 16[اختالالت سالمت روان بوده اند
نشان داد که  زیدو جنگ ن نیبه ا دهاعزام ش یسیسربازان انگل

درصد سربازان پس از اعزام به  21در حدود  یاختالل روانشناخت
ه درصد انها پس از اعزام به افغانستان قابل مشاهد 17عراق و 

  ]. 17[است
 یذات تیاهم کی يدارا يماریاحتمال وقوع هر نوع ب یابیارز

را که بتوان قبل از  يماریهر نوع ب رایاست ز يریشگیدر مقوله پ
تواند کمک  ینمود م ینیب شیو نشانه ها آن را پ میوقوع عال

. دیهدف نما تیدر گروه و جمع يماریآن ب وعیبه کنترل ش یانیشا
و  ینظام يروهاین نیدر ب جیرا يها يماریشناخت ب نیبنابرا
 ياسناد و گزارش ها یبررس قیاحتمال وقوع آنها از طر یبررس

 يمارینوع ب نیا يرا برا يتواند نقش غربالگر یم یموجود به نوع
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ضمن اطالع  حیصح يزیو کمک کند تا با برنامه ر دینما فایها ا
 ندهیآن اختالالت در آ یبروز واقع زانیاز م يجار تیاز وضع

در  ژهیموضوع به و نیا تیرغم اهم یمتاسفانه عل. شود يریجلوگ
 يتا کنون مظالعات مرور ینظام يروهایسالمت روان ن نهیزم

 يروهایدر ن یروانشناخت عیدر رابطه با اختالالت شا يمحدود
 یانجام شده است و مطالعه حاضر قصد دارد با بررس ینظام
به  رانیادر سطح جهان و  نهیزم نیدر ا انجام شده قاتیتحق

 ینظام يروهایاختالالت در ن نیاز ا یکل ينما کی يریشکل گ
در جهت کنترل و  رانهیشگیاقدامات پ يرا برا نهیکمک نموده و زم

  .  دیها فراهم نما يمارینوع ب نیهرچه موثر تر ا تیریمد
  ها روش

 رینظ نیالت کیالکترون يگاههایمرور نظام مند در پا کی
PubMed ،Scopus ،Web of Sciences و ،Google 
Scholar به زبان  یداخل کیالکترون يگاههایپا نیو همچن

 1399 ورماهیدر شهر IDML، و SID  ،Magiran رینظ یفارس
با موضوع  يو مرور نالیجیمقاالت اور هیصورت گرفت و کل

قرار  یمورد بررس ینظام يروهایروان در ن المتاختالالت س
 هیاز ژانو یعنی ریسال اخ 10 يجستجو برا یدامنه زمان. گرفتند
 1399ماه  وریتا شهر 1389ماه  يد( 2020تا سپتامبر  2010
 دیاز کل نیمقاالت الت يجستجو يبرا. دیگرد میتنظ) یشمس

، "Military"همچون  MeSH گاهیواژگان موجود در پا
“Army” ،“Police”"Mental Health" ،"Mental 

Disorders " ،“Epidemiology” ،"Prevalence"  و
 یآنها و واژگان یاز معادل فارس یمقاالت فارس يجستجو يبرا

سالمت روان،  س،یپل ،یانتظام يرویارتش، ن ،یهمچون نظام
واژگان . دیاستفاده گرد وعیو ش يولوژیدمیاپ ،یاختالالت روان

ان مقاله عنو ،يدیمربوط به لغات کل يجستجو يلدهایمذکور در ف
مورد  Orو  And نیبول يمقاله با استفاده از عملگرها دهیو چک

 28و  یسیمقاله انگل 235در مجموع تعداد .  جستجو قرار گرفتند
 78بدست آمد که حدود  هیاول يجستجو قیاز طر یمقاله فارس

 يبرا يمرور قاالتبودند از م لیمقاله اص هیو بق يمورد ان مرور
و  يمورد ،يمقاالت مرور. دیاستفاده گرد زین لیمقاالت اص افتنی

سالمت روان  نهیدر زم ینیکه به انجام مداخالت بال ییآنها
که اختالالت نادر در حوزه  یمقاالت نیپرداخته بودند و همچن

قرار داده بودند  یابیرا مورد ارز ینظام يروهایسالمت روان ن
 عیااختالالت ش یورود بررس يارهایاز مع یکی. دندیحذف گرد
 يروهایدر ن یاسترس، اضطراب و افسردگ رینظ یروانشناخت

 ایسوء مصرف مواد  یکه به بررس یمقاالت نیهمچن. بود ینظام
وابسته به آنها پرداخته  یو عوارض روان ینظام يروهایالکل در ن

نظر  دکه فاقد اطالعات مور یمقاالت. دندیحذف گرد زیبودند ن
. دندیحذف گرد زینفر داشتند ن 100حجم نمونه کمتر از  ایبوده 

 يروهایسالمت روان در ن تیوضع یکه به بررس یصرفا مقاالت
 يشاغل به کار پرداخته بودند در نظر گرفته شدند و موارد ینظام

 یبررس رهیاز دا زیبودند ن یکه مربوط به افراد بازنشسته نظام
مثال  یخاص نظام يبه گروهها طمقاالت مربو. خارج شدند

که به اختالالت شناخته  يافراد ایو  یپزشکان نظام ایپرستاران 
قرار نگرفتند و فقط  یمورد بررس زیمبتال بودند ن گریشده د
در  ای اتیآماده اعزام به عمل یکادر نظام یکه به بررس یمقاالت

  . دندیبودند به مطالعه وارد گرد رهیحالت ذخ
مقاالت و  يبطور مستقل به غربالگر سندگانیدو نفر از نو 

 8مقاله شامل  12 تیاستخراج اطالعات از آنها پرداختند و در نها
وارد شدند  یینها یابیبه ارز یمقاله فارس 4و  یسیمقاله انگل

نشان داده شده  1نمودار نحوه انتخاب مقاالت در شکل شماره (
ل انجام سال انتشار، مح سندگان،یهمچون نام نو یاطالعات). است

اختالالت  وعیش زانیشرکت کنندگان، م یسن نیانگیمطالعه، م
و حجم نمونه از  یابیارز يسالمت روان و نوع آنها، ابزارها عیشا

 نیهر نوع اختالف نظر ب. دیگرد يجمع آور طیمقاالت واجد شرا
 .دیبه اجماع حل و فصل گرد دنیبحث و رس قیاز طر ابهایارز

  نتایج
 لیورود بودند و در تحل يارهایمقاله واجد مع 12 یبطور کل

مقاله  8مقاالت  نیاز ا. مورد استفاده قرار گرفتند یفیو ک یکم
 نیاز ب. بودند رانیمقاله مربوط به ا 4کشورها و  ریمربوط به سا

به زبان  هیو بق یسیمقاله به زبان انگل کی رانیمقاالت مربوط به ا
در مطالعه  یافراد مورد بررس جمع کل. منتشر شده بودند یفارس

نفر آنها مربوط به مطالعات  56865نفر بودند که  60051حاضر 
از . بودند رانیمربوط به مطالعات انجام شده در ا یو مابق یخارج

درصد  87که مربوط به خارج از کشور بودند حدود  یمطالعات انیم
 یرانیا طالعاتدادند حال آنکه در م یم لینمونه ها را مردان تشک

 یسن نیانگیم. مردان انتخاب شده بودند نیصرفا نمونه ها از ب
که گزارش کرده  يموارد( یشرکت کنندگان در مطالعات خارج

نمونه  نیدر ب نیانگیم نیا. بود 9/5 اریبا انحراف مع 1/31) بودند
عمدتا  خارجی مطالعات انجام محل. بود 6/28 ±6/4 یرانیا يها

  . بودند ییاروپا يکشورهاو  کایمرمربوط به قاره آ
 نیدر ب یاختالالت روان وعیش یحاصل از بررس جینتا

 ،یهمچون افسردگ ینشان داد که اختالالت ینظام يروهاین
استرس پس از سانحه به  یعنیاضطراب، استرس و نوع خاص آن 

. داشتند ینظام يروهاین نیرا در ب وعیش زانیم نیباالتر بیترت
استرس  لاختالل و اختال نیعتریشا 3/13خام  وعیبا ش یافسردگ

 ينترییپا وعیاز ش 9/5خام  نیانگیبا م) PTSD(پس از سانحه 
 کیتفک. شناخته شد یاختالالت مورد بررس رینسبت به سا

و  یاختالالت در قالب اختالالت گزارش شده در مطالعات خارج
 ینشان داد که افسردگ یاختالالت گزارش شده در مطالعات داخل

 يروهایاختالل در ن نیعتریخام شا وعیدرصد ش 13با حدود 
مشکل  رانیا ینظام يروهایدر ن یباشد ول یم یخارج ینظام

اختالل در  نیعتریدرصد شا 5/18 ینسب وعیاضطراب با ش
گردد و اختالل  یداخل کشور محسوب م ینظام يروهاین
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که در  یدر حال. در رتبه دوم قرار دارد 8/13 نیانگیبا م یافسردگ
سنجش اختالالت  يبرا یمختلف ياز ابزارها یمطالعات خارج

 يابزار برا نیجتریاستفاده شده بود را ینظام يروهایدر ن یروان
 یابیارز ستیدر داخل کشور چک ل یسنجش اختالالت روان

 .بود) SCL-90( یروان ينشانه ها

  بحث
سالمت روان  عیاختالالت شا یمطالعه حاضر با هدف بررس

استرس و اختالل استرس پس از  ،یاضطراب، افسردگ رینظ
 جینتا. انجام شد رانیو ا ایدر دن ینظام يروهاین نیسانحه در ب

و  یشامل افسردگ یاختالالت بطور کل نیعترینشان داد که شا
اختالالت در جهان و  نیا وعیش زانیم کنیباشد ول یاضطراب م

اختالل  نیعتریشابه عنوان  یدر جهان افسردگ. متفاوت بود رانیا
اختالل  وعیش رانیشناخته شد حال آنکه در ا یروانشناخت

از . در رتبه دوم و بعد از اختالل اضطراب قرار داشت یافسردگ
 ياختالل استرس پس از سانحه دارا یاختالالت مورد بررس انیم
مورد مطالعه در  ینظام يروهاین راکث. بود ينترییپا وعیش

مطالعات  یدادند ول یم لیرا مردان تشک ایدن گرید يکشورها
  . مردان انجام شده بود يصرفا بر رو رانیانجام شده در ا

اختالالت  وعیش نهیدر زم یچندان يمطالعات مرور تاکنون
معدود مطالعات  کنیانجام نشده است ول ینظام يروهایدر ن یروان

بازنشسته  يروهایکهنه سربازها و ن يانجام شده که غالبا رو
 يروهاینوع اختالالت در ن نیا يباال وعیش انگریرت گرفته بصو

 2018که در سال  يابطور مثال در مطالعه . باشد یم ینظام
انجام  یافراد بازنشسته نظام يو همکاران بر رو امسونیلیتوسط و

درصد از شرکت کنندگان دچار  4/13نشان داد که حدود  جیشد نتا
درصد  4/8و  یدرصد دچار اختالالت اضطراب 9حدود  ،یافسردگ

 جیبا نتا جینتا نیهم دچار اختالل استر پس از سانحه بودند که ا
البته الزم به ذکر ]. 18[دارد یهمخوان زیحاضر ن مطالعهحاصل از 

است در مطالعه مذکور گروه هدف افراد باز نشسته و نسبتا سالمند 
از عوامل  یکیتواند  یخود م زیسن ن شیبودند که قاعدتاً افزا

 جینتا سهیمقا نیافراد باشد و بنابرا نیدر ب یاختالالت روان دیتشد
 هیالذکر ممکن است چندان قابل توج قمطالعه حاضر با مطالعه فو

و  امسونیلیدر مطالعه و یحال افراد مورد بررس نیبا ا. نباشد
 ادیسوء مصرف مواد، اعت رینظ يریگیهمکاران از نظر اختالالت د

 یابیمورد ارز زیو دمانس ن یاختالال دوقطب ،یزوفرنیبه الکل، اسک
درصد  11تا  4 نیب زیاختالالت ن نیا وعیش فیقرار گرفتند که ط

  . دیبرآورد گرد
و همکاران در سال  نکیولیتوسط است يگرید يمرور مطالعه

 ياروهیاختالالت سالمت روان در ن وعیش یجهت بررس 2015
مطالعه که به  نیدر ا. صورت گرفت یکیزیدچار نقص ف ینظام

 رینظ یاطالعات يگاههایپا سیمنابع موجود از بدو تاس یابیارز
بود در  داختهپر 2014تا سال  یاطالعات علم تویو انست نیمدال
نشان  جیو نتا دندیگرد یینها یابیمطالعه وارد مرحله ارز 17 تینها

درصد، استرس  35تا  16اضطراب با دامنه  رینظ یداد که اختالالت
درصد در  46تا  10با دامنه  یدرصد و افسردگ 36تا  13با دامنه 

 يروهایمشکالت مربوط به سالمت روان در ن نیزمره مهمتر
]. 19[رود یبه شمار م یکیزیف بیآس ایعضو  قصدچار ت ینظام

 بیسمطالعه صرفا افراد دچار آ نیدر ا نکهیالبته با توجه به ا
توان انتظار  یم نیقرار گرفته اند بنابرا یابیمورد ارز یکیزیف

از مشکالت سالمت  يباالتر وعیش انگریحاصل ب جیداشت که نتا
به هر نوع نقص  ابتالمسئله که  نیافراد باشد و ا نیا نیروان در ب

 دینما دیتواند اختالالت سالمت روان را در افراد تشد یم یکیزیف
  ]. 20[است دهیدر مطالعات مختلف به اثبات رس

 وعیش یابیبه ارز يمرور يو همکاران در مطالعه ا رامچاند
اختالل استرس پس از سانحه در  ژهیو به و یاختالالت روان

که در عراق و افغانستان مستقر بودند  یالملل نیب ینظام يروهاین
را از  2014تا  2009مستندات موجود از سال  هیپرداختند و کل

مطالعه  جینتا. قرار دادند یمورد بررس یاطالعات يگاههایپا قیطر
 ینظام يروهاین فیو وظا تیآنها نشان داد که بسته به نوع مامور

 زانیبطور مثال م. باشد یم ریدر آنها متغ یاختالالت روان زانیم
از  یاختالل استرس پس از سانحه از حدود صفر در گروه وعیش

 48که در افغانستان مستقر بودند تا حدود  يهلند یپزشکان نظام
به . بود ریمتغ کایآمر یاز سربازان گارد مل ينمونه ا نیدرصد در ب

 نیدرصد در ب 45تا  4از حدود  زین یافسردگ زانیم بیترت نیهم
اگرچه در مطالعه حاضر ]. 6[مختلف متفاوت بود ینظام يگروهها

نوع شغل آنها مقدور نبود  به لحاظ یافراد نظام يامکان دسته بند
 ریغ تیکه فعال یاتیفعال و عمل یظامن يروهایو صرفا همه ن

مطالعه فوق  يها افتهی کنیل دندیداشتند وارد مطالعه گرد يادار
نسبت  دیگرد یامکان فراهم م نیدهد چنانچه ا یالذکر نشان م

 ای یاتیرعملیغ تیکه فعال ینظام يروهایاختالالت در ن نیا وعیش
  .   باشد نیریتوانست به مراتب کمتر از سا یداشتند م یجنگ ریغ

 وعیش يزانهایم سهیدر مطالعه حاضر اقدام به مقا اگرچه
ساده  یبا نگاه یصورت نگرفت ول يعاد تیبدست امده با جمع

اختالالت در  نیا وعیش زانیم یکه به بررس يبه مطالعات مرور
برد  ینکته پ نیتوان به ا یپرداخته اند م يمردم عاد نیجامعه و ب

و  یاسترس، افسردگ ریظن عیشا یاختالالت روان وعیش زانیکه م
 نیگودو. تواند به مراتب باالتر از عموم جامعه باشد یاضطراب م

موضوع پرداختند و با  نیا یبه بررس يو همکاران در مطالعه ا
انجام شده  یبهداشت يها یابی نهیاطالعات حاصل از زم سهیمقا

و  2008تا  2003 يسالها نیکشور انگلستان ب يعاد تیمعدر ج
 2009تا  2004 يدر سالها ینظام يروهایبه ن بوطاطالعات مر

در  یروان عیکه نسبت شانس ابتال به اختالالت شا افتندیدر
از دو  شتریب يعاد تیانگلستان نسبت به جمع ینظام يروهاین

و هارتر  ستریکه توسط بام يدر مطالعه مرور].  21[باشد یبرابر م
جامعه  يدعا تیدر جمع یاختالالت روان وعیش یبا هدف بررس

آلمان، هلند  ا،یاسترال يرا که در کشورها یصورت گرفت مطالعات
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قرار داد و متوجه شد که  یانجام شده بود  را مورد بررس کایو آمر
و  يدرصد از مردم عاد 12تا  7در حدود  یاختالل افسردگ

درصد از آنها گزارش  18تا  6در حدود  یاضطراب اختالالت
 یمطالعه با مطالعه حاضر م نیا جینتا سهیبا مقا]. 22[است دهیگرد

 تینوع اختالالت در جمع نیا نیانگیکه الاقل م افتیتوان در
از مطالعات  یحال برخ نیبا ا. باشد یکمتر م یاز افراد نظام يعاد
نوع  نیا وعیش یابیبه ارز رانیدر کشور ا تیبر جمع یمبتن

آنها  جیاپرداخته اند که نت رانیا ياز قسمتها یاختالالت در برخ
 يعاد تیجمع نیدر ب یباالتر اضطراب و افسردگ وعیاز ش یحاک

پور و  یکه توسط نجف يبه عنوان نمونه در مطالعه ا. باشد یم
 رانیا یمناطق جنوب شرق نیدر ساکن 2016همکاران در سال 

درصد شرکت کنندگان دچار اختالل  20 از شیانجام شد ب
 نیدر هم 2019که در سال  يگریو در مطالعه د دیاضطراب شد

 يدرصد از شرکت کنندگان دارا 50منطقه انجام شد حدود 
حال  نیبا ا]. 24, 23[بودند دیتا شد فیخف یاز افسردگ یدرجات

از کشور انجام  یمطالعات صرفا در مناطق خاص نیا نکهینظر به ا
نسبت به  ياقتصاد یاز نظر اجتماع يشتریشده اند که مشکالت ب

 یمناسب يارهایمع دیداشته باشند شا ستمناطق ممکن ا ریسا
  . مطالعه حاضر محسوب نگردند جیبا نتا سهیمقا يبرا

است که در هنگام  ییها تیمحدود يحاضر دارا مطالعه
 نیا نکهیاول ا. توجه قرار دادآنها را مورد  دیها با افتهیاستناد به 

پرداخت که اختالالت  ییها یابی نهیزم یمطالعه صرفا به بررس
را گزارش نموده بودند  ینظام يروهایسالمت روان در ن عیشا

همه انواع  يبرا یمناسب يریگ میتواند مالك تصم ینم نیبنابرا
 يروهاین نیباشد که ممکن است در ب یاختالالت روانشناخت

 نیمطالعات گنجانده شده در ا یدر ثان. وجود داشته باشند ینظام
باشند حال آنکه  یم ریسال اخ 10مربوط به  کیستماتیمرور س

 يروهایسالمت روان در ن عیاختالالت شا فیممکن است ط
ممکن است  نیکرده باشد و بنابرا رییتغ ریدر دهه اخ ینظام

گذشته در  انیکه در سال یاختالالت يرا برا یمناسب يدورنما

 نیسوم. دیوجود داشته است را فراهم ننما ینظام يروهاین
مختلف  يگروهها يمطالعه حاضر به عدم طبقه بند تیمحدود

 يدر گروهها یاختالالت روانشناخت وعیش یو بررس ینظام
آن عدم وجود  لیگردد که دل یمربوط م ینظام تیمختلف جمع

 يگروهها نهیدر زم یدر مقاالت مورد بررس یاطالعات کاف
بطور مثال اکثر . باشد ینوع اختالالت م نیمختلف مبتال به ا

 نیمردان از ب یصرفا به بررس رانیمطالعات انجام شده در ا
 زیپردازند حال آنکه در حال حاضر زنان ن یم یپرسنل نظام

 .دهند یم لیکشور را تشک ینظام تیاز جمع یشبخ

  گیري نتیجه
و  یافسردگ رینظ یاختالالتمطالعه حاضر نشان داد که 

 يروهاین انیدر م یروانشناخت عیاضطراب از جمله اختالالت شا
آنها در کشورمان  وعیش زانیگردند که البته م یمحسوب م ینظام

از . گردد یبرآورد م یالملل نیمتفاوت از مطالعات ب يبا نسبتها
تواند بطور قابل  یم یختکه ابتال به اختالالت روانشنا ییآنجا

 ژهیرا به و ینظام يروهاین یو جسم یذهن يها ییتوانا یوجهت
نشده کاهش دهد  ینیب شیپ يدر هنگام بروز حوادث و بحران ها

سالمت روان  يارتقا يبرا یمناسب داتیهیلذا الزم است تم
که  یو رزم اتیآماده عمل يروهاین ژهیو به و ینظام يروهاین

نوع  نیاز نظر ابتال به ا يشتریممکن است در معرض خطر ب
 .  شود دهیشیاختالالت قرار داشته باشند اند

  
ها و  تیالزم است از حما لهینوسیبد :تشکر و قدردانی

اهللا  هیبق یمحترم انتشارات دانشگاه علوم پزشک نیزحمات مسئول
را در نگارش مقاله حاضر  سندگانینو زشیکه موجبات انگ) عج(

 .گردد یفراهم نمودند قدردان
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  نمودار نحوه انتخاب مقاالت: 1شکل شماره 
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  کیستماتیدر مرورس یمشخصات مطالعات مورد بررس: 1جدول شماره 
جنسیت 

  (%)مذکر
حجم 
 نمونه

میزان شیوع اختالالت  ابزارهاي ارزیابی
(%) 

سال  محل مطالعه میانگین سنی
 انتشار

 ردیف نویسندگان

5/82 34488 PHQ  ،  
PCL-C 
BDS 

، افسردگی )4/18(استرس 
، )7/10(، اضطراب )8/18(

PTSD )7/7(  

 Lane et al.[25] 1 2012  امریکا 4/7±3/34

9/90 6420 HSE،  
GHQ-12،  

  

  ،)9/13(افسردگی 
PTSD )5/6(  

 Goodwin et 2015  انگلیس  یافت نشد
al.[21] 

2 

91 994 SCL-90- R،  
SRIP 

  ،)4/1(افسردگی 
  ،)4/1(اضطراب 
PTSD )7/6(  

 Reijnen et 2015  هلند ±2/28 7/4
al.[26] 

3 

-DIA-X/M 1439 یافت نشد
CIDI 

  ،)1/12(اضطراب 
  ،)4/3(افسردگی 
PTSD )8/2(  

 Trautmann et 2016 آلمان یافت نشد
al.[27] 

4 

 Taillieu et 2018  کانادا یافت نشد )1/12(اضطراب  WHO-CIDI 8161 یافت نشد
al.[28]  

5 

78 2078 CES-D  2/22(افسردگی(  
PTSD )3/7(  

 Harbertson et 2016 آمریکا یافت نشد
al.[29] 

6 

6/91 2047 BDI  2019 کره جنوبی یافت نشد )6/8(افسردگی  Woo et al.[30] 7 
100 1238 PCL-M،  

CES-D 
  ،)5/22(افسردگی 
PTSD )2/4(  

 Harbertson et  2013 رواندا ±9/30 6/5
al.[31] 

8 

100 975 SCL-90-R  1/15(اضطراب(،  
 )9/14(افسردگی 

راه نجات و  1390 ایران یافت نشد
 ]32[همکاران

9 

100 1835 SCL-90  3/15(اضطراب(،  
 )7/16(افسردگی 

آزاد مرزآبادي و  1391 ایران 7/7±1/33
 ]33[همکاران

10 

100 130  BDI-II ،  
CAQ 

  ،)6/16(اضطراب 
 )6/7(افسردگی 

فوالدي و  1399 ایران یافت نشد
 ]34[همکاران

11 

100 246 DASS-21 افسردگی ،)6/10( استرس 
 ،)2/27( اضطراب ،)9/15(

 Rahmani et  2018 ایران ±2/24 6/1
al.[35] 

12 
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