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 مقذمٍ

 ثزلزاری لبثّیت ػٙٛاٖ ثٝ (Mental Health) رٚا٘ی عالٔت

 فزدی ٔحیظ افالح ٚ تغییز دیٍزاٖ، ثب ٕٞبًٞٙ ٚ ٔٛسٖٚ ارتجبط

 ٔٙغمی، عٛر ثٝ ؽخقی تٕبیالت ٚ ٞبدتضب حُ ٚ ارتٕبػی ٚ

 اس ای رٙجٝ رٚا٘ی عالٔت .ؽٛدٔی تؼزیف ٔٙبعت ٚ ػبدال٘ٝ

 ثزای وٝ ؽٛدٔی اعالق تذاثیزی ٚ ٞبرٚػ وّیٝ ثٝ ٚ ثٛدٜ عالٔت

 ثخؾی تٛاٖ ٚ درٔبٖ رٚا٘ی، ٞبیثیٕبری ثٝ اثتال اس رٌّٛیزی

  .(1) رٚدٔی وبر ثٝ ٞب آٖ

 عزیغ رؽذ ٚ فٙؼتی دِیُ ثٝ رٟبٖ وؾٛرٞبی اوخز در أزٚسٜ

 ٚ ٞباعتزط ثز رٚس ثٝ رٚس ،ٟٔبرزت ٚ ؽٟز٘ؾیٙی رٕؼیت،

 وٝ ایٌٛ٘ٝ ثٝ ؽٛدٔی افشٚدٜ رٛأغ ارتٕبػی رٚا٘ی ٔؾىالت

 ٞبیٔزي ٚ ٘بتٛا٘ی ایزبدوٙٙذٜ ػٛأُ فذر در رٚا٘ی، ٞبیثیٕبری

 رٟب٘ی عبسٔبٖ ػّت ٕٞیٗ ثٝ .(2) اعت ٌزفتٝ لزار سٚدرط

 اس یىی ػٙٛاٖ ثٝ را رٚا٘ی ثٟذاؽت ٔغبِٝ أزٚسٜ ثٟذاؽت

 اعت ٕ٘ٛدٜ زحٔغ رٟبٖ عزاعز در ثٟذاؽتی ٔؾىالت ٟٕٔتزیٗ

 ٞز در ٘فز 1 ٘فز 4 ٞز اس ،عبسٔبٖ ایٗ ٞبیثزرعی اعبط ثز .(3)

 ٚ (4) ثزدٔی ر٘ذ رٚا٘ی َ اختال چٙذ یب یه اس س٘ذٌی اس ٔزحّٝ

 س٘ذٌی در ٔٛرٛد رٚا٘ی ٔؾىُ تزیٗرایذ ٚ تزیٗؽبیغ افغزدٌی

 ػٕٛٔی ربٔؼٝ اس درفذ 20 اس ثیؼ وٝ ایٌٛ٘ٝ ثٝ اعت أزٚسی

 ثٝ ،٘یش ایزاٖ در .(5) ٞغتٙذ افغزدٌی ٚ ػبعفی ر٘زؼ دارای

 اس ربٔؼٝ عبَ 15 ثبالی افزاد درفذ 21 حذٚد عظٔتٛ عٛر

 آعیت اس ٔزداٖ ثٝ ٘غجت س٘بٖ ٚ ثز٘ذٔی ر٘ذ رٚا٘ی اختالالت

 .(6) دار٘ذ ثزخٛر سٔیٙٝ ایٗ در ثبالتزی پذیزی

 حبئش رٚاٖ عالٔت ثٝ تٛرٝ آٖ در وٝ ٞبییػزفٝ اس یىی

 ػّت ثٝ ٔؾبغُ اس ثزخی .(7) اعت حزفٝ ٚ ؽغُ ثبؽذ،ٔی إٞیت

 ایزبد عجت ثیؾتز دار٘ذ وٝ پزتٙؾی ٔبٞیت ٚ سا اعتزط ػٛأُ

 عجت تٛا٘ذٔی ٘تیزٝ در وٝ ؽٛدٔی افزاد ثیٗ در رٚا٘ی اختالالت

 ٞبیٞشیٙٝ ایزبد ٟ٘بیت در ٚ وبروٙبٖ وبرآیی وبٞؼ ٚ غیجت

 .(10-9-8) ٌزدد عبسٔبٖ ثزای عٍٙیٗ

 ثب ٔغتمیٓ تٕبط ثبال، ریغه دِیُ ثٝ ٘ؾب٘ی آتؼ ؽغُ

 سیبٖ ٚ عخت ٔؾبغُ رشء اعتزط پز ٔحیظ ٚ آٚر سیبٖ ػٛأُ

 وبر ٔؾبغُ ایٗ در وٝ یافزاد .(11) ؽٛدٔی ثٙذی عجمٝ آٚر

 اختالالت ثٝ اثتال ٔؼزك در ٚ فزاٚاٖ اعتزط دارای ،وٙٙذٔی

 ،اعت دادٜ ٘ؾبٖ ٞبثزرعی وٝ ایٌٛ٘ٝ ثٝ ٙذٞغت اضغزاة ٚ رٚا٘ی

 ثٝ ٘ؾب٘ی آتؼ ٔأٔٛراٖ ٔیز ٚ ٔزي ٚ ٞبثیٕبری ٔیشاٖ ثیؾتزیٗ

 ٞبآٖ وبر سایاعتزط عجیؼت ثٝ غیزٔغتمیٓ یب ٔغتمیٓ عٛر

 ثز ػالٜٚ ٘ؾب٘ی آتؼ ٔبٔٛراٖ ػّٕىزد عزفی اس .(12) دارد ارتجبط

 ربٔؼٝ افزاد عبیز عالٔت ثز ٔغتمیٓ تبحیز ٞب،آٖ خٛد عالٔت

 رتٔٛ پبییٗ ػٕٛٔی عالٔت ٚ رٚا٘ی ٞبیاختالَ سیزا دارد

 ثزاٖٚ ٕٞچٙیٗ .(13) ؽٛدٔی فزد رعب٘ی خذٔبت تضؼیف

(Brown) ٚ ٖٔغبئّی ثب بٖ٘ؾب٘ آتؼ وٝ وزد٘ذ ثیبٖ ٕٞىبرا 

 ثٝ ػذْ ٚ حٛادث ثبالی ٔیشاٖ اس ٘بؽی ٔٙفی احغبعبت چٖٛ

  .(14) درٌیز٘ذ اعتزط ثب ٔمبثّٝ راٞجزدٞبی وبرٌیزی

ٖٛا ثب پضٚٞؾی در  عبسٔبٖ وبروٙبٖ ٚاٖر عالٔت ثزرعی» ػٙ

 در عٛاِی 28 ػٕٛٔی عالٔت پزعؾٙبٔٝ اس اعتفبدٜ ثب ٘ؾب٘ی آتؼ

، ٚ ٘ظزی ٞبؽٕی ،«1384 عبَ  درفذ2/15 وٝ وزد٘ذ ثیبٖ ٕٞىبرٖا

ی اختالالت ثٝ ٔؾىٛن ،ثزرعی ٔٛرد افزاد اس  .(8) ٞغتٙذ رٚ٘ا

 ثب پضٚٞؾی در 2003 عبَ در ٕٞىبراٖ ٚ (Dean) دٖ ٕٞچٙیٗ

ی اختالالت» ػٙٛاٖ  ٘ؾبٖ «وٕىی ٚ ای حزفٝ ٘ؾب٘بٖ آتؼ در رٚ٘ا

ی، اختالالت ثذٖٚ افزاد درفذ 76 وٝ ذد٘دا  افزاد درفذ 3/11 رٚ٘ا

 ؽذیذ اختالالت دارای افزاد درفذ 7/12 ٚ خفیف اختالالت دارای

ی د٘ذ رٚ٘ا ی اختالالت ػالئٓ ایحزفٝ ٖ٘ؾب٘ب آتؼ ٕٞچٙیٗ .ٛث  رٚ٘ا

  .(15) داؽتٙذ وٕىی ٘ؾب٘بٖ آتؼ ثٝ ٘غجت ثیؾتزی

 ؽیٛع ػٙٛاٖ ثب ایٔغبِؼٝ در ٕٞىبراٖ ٚ (Wanger) ٚاٍ٘ز

 آتؼ در (PTSD) حبدحٝ اس پظ اعتزعی اختالالت ػالئٓ

 افزاد درفذ 2/18 وٝ وزد٘ذ ٔؾخـ إِٓبٖ، ایحزفٝ ٘ؾب٘بٖ

 ثٛد٘ذ رٚا٘ی اختالالت دارای درفذ PTSD ٚ 27 ػالئٓ دارای

 عی ،2007 عبَ در ٘یش ٕٞىبراٖ ٚ (Lalic) الِیه .(16)

 اعتزط ٔٙفی احزات اس ٘ؾب٘بٖ آتؼ وٝ ذد٘دا ٘ؾبٖ پضٚٞؾی

 ٕ٘زٜ ٞزچٙذ ثٛد، ٘زٔبَ ٔحذٚدٜ در ٞبپبعخ چٖٛ ثز٘ذٕ٘ی ر٘ذ

 لبثُ عٛر ثٝ ربٔؼٝ ٔزدْ ثب ٔمبیغٝ در ٞبآٖ افغزدٌی

 ثزرعی ٔغبِؼٝ ایٗ اس ٞذف .(17) ثٛد پبییٗ ایٔالحظٝ

 ٘ؾب٘ی آتؼ عبسٔبٖ وبروٙبٖ ثیٗ در رٚاٖ عالٔت ٚضؼیت
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 .ؽذ ا٘زبْ ؽیزاس ؽٟز

 بزرسی ريش

 عالٔت ٚضؼیت ثزرعی ٔٙظٛر ثٝ ٔمغؼی تٛفیفی ٔغبِؼٝ ایٗ

 ؽیزاس ؽٟز ٘ؾب٘ی آتؼ عبسٔبٖ وبروٙبٖ اس ٘فز 144 ثیٗ در رٚاٖ

 ؽیزاس ؽٟز ٘ؾب٘ی آتؼ ایغتٍبٜ 6 ثیٗ اس تقبدفی عٛر ثٝ وٝ

 ٞبیپزعؾٙبٔٝ ،ٞبدادٜ ٌزدآٚری اثشار .ؽذ ا٘زبْ ؽذ٘ذ، ا٘تخبة

 عبثمٝ تأُٞ، یت،رٙغیت عٗ، ؽبُٔ ؽٙبختی رٕؼیت اعالػبت

 ٚ ... ٚ ٔأٔٛریت تؼذاد ٚ وبری عبػبت تحقیالت، عغح وبر،

 .ثٛد (GHQ-28) عٛاِی 28 ػٕٛٔی عالٔت پزعؾٙبٔٝ ٕٞچٙیٗ

 اختالالت ثزخی ٚ رٚاٖ عالٔت ثزرعی ٔٙظٛر ثٝ پزعؾٙبٔٝ ایٗ

 ٔٛرد فبرعی سثبٖ ثٝ آٖ پبیبیی ٚ رٚایی ٚ رٚدٔی وبر ثٝ رٚا٘ی

 ٌشارػ درفذ 96 پزعؾٙبٔٝ وُ پبیبیی ضزیت ٚ ٌزفتٝ لزار تبییذ

 .(20-19-18) اعت ؽذٜ

 ثزای آٖ اس تٛأٖی تٟٙب ٚ ٘ذاؽتٝ تؾخیقی رٙجٝ آسٖٔٛ ایٗ

 اعتفبدٜ رٚا٘ی اختالالت اس ثزخی ثٝ ٔؾىٛن افزاد رذاعبسی

 در فزد رٚا٘ی ٚضؼیت ثزرعی ثٝ پزعؾٙبٔٝ ایٗ ٞبیعإاَ .ٕ٘ٛد

 ٚ ىبراف ٔب٘ٙذ ٞبیی٘ؾب٘ٝ ؽبُٔ ٚ پزداسدٔی اخیز ٔبٞٝ یه

 ثز وٝ اعت ٔؾبٞذٜ لبثُ رفتبر اس ٞبییرٙجٝ ٘بثٟٙزبر احغبعبت

 ٔزثٛط عإاالت ثب پزعؾٙبٔٝ .دارد تأویذ اوٖٙٛ ٚ رب ٗای ٔٛلؼیت

 ثیؼ وٝ ٞبییعإاَ ادأٝ در ٚ ؽٛدٔی ؽزٚع رغٕب٘ی ػالئٓ ثٝ

 .ؽٛدٔی ارائٝ وٙٙذٔی ٔغزح را پشؽىی رٚاٖ ػالئٓ تز

 فبدٜاعت ِیىزت ٌذاری ٕ٘زٜ ٜؽیٛ اس عٛاالت ثٝ پبعخ ثزای 

 ایدررٝ 4 ایٕ٘زٜ ،عإاالت اس یه ٞز ثٝ آٖ ثزاعبط وٝ ؽذ

 دٚ ٕ٘زٜ اٚلبت ثیؾتز یه، ٕ٘زٜ اٚلبت ٌبٞی ففز، ٕ٘زٜ ٌبٜ ٞیچ)

 اس فزد یه وُ ٕ٘زٜ ٘تیزٝ، در ٚ ؽذ دادٜ (عٝ ٕ٘زٜ ٕٞیؾٝ ٚ

 ػٙٛاٖ ثٝ 22 أتیبس ٔغبِؼٝ، ایٗ در ٚ دثٛ خٛاٞذ ٔتغیز 84 تب ففز

 یب 22 ثزاثز ٟ٘بیی أتیبس وٝ ایٌٛ٘ٝ ثٝ ؽذ ا٘تخبة ثزػ ٘مغٝ

 ثبؽذٔی فزد رٚا٘ی عالٔت ٘بٔغّٛة ٚضؼیت ثیبٍ٘ز آٖ اس ثشرٌتز

 رٚا٘ی عالٔت دٞٙذٜ ٘ؾبٖ ثبالتز أتیبس رٚػ ایٗ در .(21-22)

 ٞبپزعؾٙبٔٝ أتیبس ٔزٕٛع أتیبسٌذاری، اس پظ .اعت وٕتز

 ثب ٚ ٌزدیذ تؼییٗ فزد ٞز پزعؾٙبٔٝ ٟ٘بیی أتیبس ٚ ؽذ ٔحبعجٝ

 عجیؼی عغح چٟبر در ٚی رٚا٘ی عالٔت ٚضؼیت آٖ ثٝ تٛرٝ

 ؽذیذ ٚ (60 تب 41) ٔتٛعظ (،40 تب 23) خفیف (،22 تب )ففز

 در GHQ أتیبس ػٕیمتز، ثزرعی ثزای ٕٞچٙیٗ .ؽذ (84 تب 61)

 ،(7 تب 1 )ٔٛاد رغٕب٘ی ػٛارك ؽبُٔ چٟبرٌب٘ٝ ٞبیحیغٝ

 غیزٔؼَٕٛ ارتٕبػی ػّٕىزد ،(14 تب 8 )ٔٛاد ثیخٛاثی ٚ اضغزاة

 عٛر ثٝ ٘یش (28 تب 22 ٔٛاد) ؽذیذ افغزدٌی ٚ (21 تب 15 )ٔٛاد

 ٘ؾب٘ٝ 6 اس ثبالتز ٕ٘زٜ اثؼبد ایٗ ردٔٛ در .ٌزدیذ ٔحبعجٝ رذاٌب٘ٝ

 ؽذ. ٌزفتٝ ٘ظز در ثٛدٖ عبِٓ ٘ؾب٘ٝ 6 اس تز پبییٗ ٕ٘زات ٚ وبٞؼ

 اس اربسٜ وغت ٚ ٔزارؼٝ اس ثؼذ اعالػبت آٚری رٕغ ٔٙظٛر ثٝ

 اس پظ ٚ ؽیزاس ٔزوشی ٘ؾب٘ی آتؼ حزاعت ٚ ِیٗٔغئٛٚ

 ارائٝ ٚ خٛد ٔؼزفی ٚ پضٚٞؼ ٔٛرد ٞبیایغتٍبٜ ؽٙبعبیی

 رضبیت رّت ٚ پضٚٞؼ ا٘زبْ اس ٞذف ٔٛرد در وبفی تٛضیحبت

 الذاْ داٚعّجب٘ٝ فٛرت ثٝ پضٚٞؼ ٔٛرد افزاد ته ته آ٘بٖ، وتجی

 ٞبپزعؾٙبٔٝ تىٕیُ سٔبٖ ٔذت .ٕ٘ٛد٘ذ ٞبپزعؾٙبٔٝ تىٕیُ ثٝ

 ٞفتٝ 6 ٔذت در اعالػبت وّی عٛر ثٝ ٚ ثٛد دلیمٝ 20 اِی 15

 .ٌزدیذ آٚری رٕغ

 آٔبری افشار ٘زْ اس ٞبدادٜ ُتحّی ٚ تزشیٝ ٚ آ٘بِیش ثزای

SPSS19 ٜآٔبر اس ٞبدادٜ تٛفیف ثزای ٔغبِؼٝ ایٗ در .ؽذ اعتفبد 

 آسٖٔٛ ٚ T-Test ٞبیآسٖٔٛ اس ٚ ؽذ اعتفبدٜ تٛفیفی

ANOVA ٔیشاٖ ثزای ٚ وٕی ٔتغیزٞبی ٔیبٍ٘یٗ ٔمبیغٝ ثزای 

 Post HOC Test آسٖٔٛ اس ثٛد عغح عٝ دارای وٝ تحقیالت
 ثزای فیؾز یب اعىٛئز وبی آسٖٔٛ اس یٕٗٞچٙ ؽذ، اعتفبدٜ

 ٔتغیز دٚ ثیٗ ارتجبط ثزرعی ثزای ٚ ویفی ٔتغیزٞبی ٔمبیغٝ

 اس ٘جٛد ٘زٔبَ ٞبدادٜ وٝ ٔٛالؼی در ٚ ٕٞجغتٍی ضزیت اس وٕی

 .ؽذ اعتفبدٜ Man-whitney Test غیزپبرأتزیه ٞبیتغت

  .ؽذ ٌزفتٝ ٘ظز در 05/0 دار،ٔؼٙی عغح

 َا یافتٍ

 پزعؾٙبٔٝ ثزرعی ٔٛرد افزاد اس ٘فز 144 ذادتؼ وّی عٛر ثٝ

 ،عٙی ٔیبٍ٘یٗ وٝ وزد٘ذ تىٕیُ را ػٕٛٔی عالٔت عإاِی 28

 تؼذاد تمزیجی ٔیبٍ٘یٗ ٚ ٞفتٍی وبری عبػبت ،وبر عبثمٝ

 عبَ، 88/10 عبَ، 03/35 تزتیت ثٝ ٔغبِؼٝ ٔٛرد افزاد ٔبٔٛریت

 ثیؾتز .ٌزدیذ ٌشارػ ٞفتٝ در ٔبٔٛریت 48/12 ٚ عبػت 51/73

 وبر ٘ٛثت ،درفذ( 1/77) ػّٕیبتی ؽغُ دارای ٔغبِؼٝ ٔٛرد فزادا
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 فٛق ٚ دیپّٓ تحقیالت دارای ،درفذ( 5/87) ٔزد ،درفذ( 2/79)

 1/11 ٚ ثٛد٘ذ درفذ( 9/81) ٔتبُٞ ٚ درفذ( 64) دیپّٓ

 ِحبػ اس .(1 ؽٕبرٜ رذَٚ) داؽتٙذ دْٚ ؽغُ ٞبآٖ درفذ

 ثب یتیترٙغ ٚ ؽیفتی ٘ظبْ ؽغُ، ٘ٛع ٔتغیزٞبی ثیٗ آٔبری

 عٛری ثٝ ؽذ، یبفت داریٔؼٙی ارتجبط رٚاٖ عالٔت وّی ٕ٘زٜ

 ٚ وبر ٘ٛثت غیز ػّٕیبتی، غیز افزاد در رٚاٖ عالٔت ٕ٘زٜ وٝ

 رذَٚ) ثٛد ٔزداٖ ٚ وبر ٘ٛثت ػّٕیبتی، افزاد اس ثیؾتز س٘بٖ

 (.>05/0P) (1 ؽٕبرٜ

 افزاد درفذ 8/23 وٝ داد ٘ؾبٖ رٚاٖ عالٔت وّی ٚضؼیت

 خفیف، رٚا٘ی اختالالت دارای درفذ 58 رٚا٘ی، اختالالت ثذٖٚ

 دارای درفذ 4/1 ٚ ٔتٛعظ رٚا٘ی اختالالت دارای درفذ 8/16

 افزاد درفذ 22/76 اعبط ایٗ ثز .ثٛد٘ذ ؽذیذ رٚا٘ی اختالفبت

 افزاد رٚاٖ عالٔت وّی ٕ٘زٜ ٚ ثٛدٜ رٚا٘ی اختالالت ثٝ ٔؾىٛن

 (.2 ؽٕبرٜ رذَٚ) ؽذ ٔحبعجٝ 79/30 ± 24/12 ٔغبِؼٝ ٔٛرد

 رٙغیت حغت ثز ٔختّف اثؼبد در رٚاٖ عالٔت ٕ٘زٜ ثزرعی

 ثب (رغٕب٘ی) ثذ٘ی ٞبی ٘ؾب٘ٝ ثیٗ وٝ داد ٘ؾبٖ وبر ٘ٛع ٚ

 دارد ٚرٛد داریٔؼٙی راثغٝ ٞبآٖ وبر ٘ٛع ٚ وبروٙبٖ رٙغیتیت

(05/0P<)، ٕٝ٘زٜ اس ػّٕیبتی غیز افزاد ٚ س٘بٖ وٝ ٘حٛی ث 

 ٘ؾبٖ 4 ؽٕبرٜ رذَٚ .(3 ؽٕبرٜ رذَٚ) ثٛد٘ذ ثزخٛردار ثیؾتزی

 ٚ رٙغیت حغت ثز ٔختّف اثؼبد در رٚاٖ عالٔت عغح دٞٙذٜ

 ٕ٘زٜ ثیؾتزیٗ ؽٛدٔی ٔؾبٞذٜ وٝ ٕٞب٘غٛر .اعت وبر ٘ٛع

 آٖ، وٕتزیٗ ٚ افغزدٌی ثؼذ در رٙغیت ٞزدٚ در رٚاٖ عالٔت

 ثؼذٞبی در س٘بٖ در ٚ خٛاثیثی ٚ اضغزاة ثؼذ در ٔزداٖ در

 ٘یش وبر ٘ٛع ِحبػ اس .اعت افغزدٌی ٚ خٛاثی ثی ٚ اضغزاة

 ثؼذ ثٝ ٔزثٛط ػّٕیبتی، وبروٙبٖ در رٚاٖ عالٔت ٔیشاٖ ثیؾتزیٗ

 ٔزثٛط ؽذیذ عغح در رٚاٖ عالٔت ٔیشاٖ وٕتزیٗ ٚ افغزدٌی

 غیز وبر دارای وٝ افزادی .اعت خٛاثیثی ٚ اضغزاة ثؼذ ثٝ

 ثٝ را رٚاٖ عالٔت وٕتزیٗ ٚ ثیؾتزیٗ ٘یش، ثبؽٙذٔی ػّٕیبتی

 .داؽتٙذ خٛاثی ثی ٚ اضغزاة ٚ افغزدٌی ثؼذ ٚد در تزتیت

 ثؼذ رٚاٖ، عالٔت ٔختّف اثؼبد ٕ٘زٜ ثیٗ ارتجبط ثزرعی در

 ٚ اضغزاة ثؼذ ػٕٛٔی، عالٔت اثؼبد ٕٞٝ ثب ثذ٘ی ٞبی٘ؾب٘ٝ

 ثؼذ ارتٕبػی، ثؼذ رش ػٕٛٔی عالٔت اثؼبد ٕٞٝ ثب خٛاثیثی

 ثؼذ ثب افغزدٌی ثؼذ ٚ ثذ٘ی ٞبی٘ؾب٘ٝ ثؼذ ثب ارتٕبػی

 ٕٞچٙیٗ (.> P 05/0) داؽت داریٔؼٙی راثغٝ ثذ٘ی ٞبی ب٘ٝ٘ؾ

 داؽت داریٔؼٙی راثغٝ اثؼبد ٕٞٝ ثب رٚاٖ عالٔت وّی ٕ٘زٜ

 .(5 ؽٕبرٜ رذَٚ)

 (n;144) وّی رٚاٖ عالٔت ٕ٘زٜ ثب ٞبآٖ ارتجبط ٚ ٔغبِؼٝ ٔٛرد افزاد دٌٔٛزافیه ٞبیٚیضٌی :1 رذَٚ

 P-value رمعیا ياوحزاف میاوگیه )درصذ( تعذاد متغییز

  ؽغُ ٘ٛع
 111 (1/77) *ػّٕیبتی

(9/22) 33 
53/11 ±38/29 

55/13 ±68/35 
01/0  

 **ػّٕیبتی غیز

  ؽیفتی ٘ظبْ
 114 (2/79) وبر ٘ٛثت

(1/20) 29 
32/11 ±29/29 
28/14 ±44/36 

017/0  
 وبر ٘ٛثت غیز

  یترٙغیت
 126 (5/87) ٔزد

(5/12) 18 
74/11 ±00/30 

49/14 ±27/36 
042/0  

 سٖ

  تحقیالت ٔیشاٖ
 24 (18) دیپّٓ سیز

(64) 85 
(18) 24 

06/14 ±47/30 

23/10 ±01/29 

5/15 ±2/32 
 دیپّٓ فٛق ٚ دیپّٓ 499/0

 ِیغب٘ظ

  تبُٞ ٚضیؼت
 26 (1/18) ٔززد

(9/81) 126 
55/14 ±42/29 

72/11 ±1/31 
586/0  

 ٔتبُٞ

 ديم ضغل
 16 (1/11) ثّی

(7/84) 122 
28/16 ±75/31 
52/11 ±55/30 

712/0  
 خیز

 .وٙٙذ ٔی فؼبِیت (تّفٙچی ٚ را٘ٙذٜ ٘ؾبٖ، آتؼ فزٔب٘ذٜ، وٕه فزٔب٘ذٜ،) ؽٟز عغح ٘ؾب٘ی آتؼ ٞبی ایغتٍبٜ در وٝ اعت افزادی تٕبْ ػّٕیبتی وبروٙبٖ اس ٔٙظٛر *
 .وٙٙذ ٔی فؼبِیت ...( ٚ حزاعت ٔبِی، أٛر آٔٛسػ،) ٘ؾب٘ی آتؼ عبسٔبٖ ٔزوشی ایغتٍبٜ در وٝ اعت افزادی تٕبْ ػّٕیبتی غیز پزعُٙ اس ٔٙظٛر **
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  (n;144) وبر ٘ٛع ٚ رٙغیت تفىیه ثٝ ٔغبِؼٝ ٔٛرد افزاد در رٚاٖ عالٔت وّی ٚضؼیت :2 رذَٚ

 کل
 جىسیت کار وًع

 ضاخص سطح
 س٘بٖ ٔزداٖ ػّٕیبتی غیزػّٕیبتی

 عجیؼی 3 (7/16) 31 (8/24) 30 (0/27) 4 (5/12)  34(8/23)

 تؼذاد وّی رٚاٖ عالٔت
 (درفذ)

 خفیف ٘براحتی 8 (4/44) 75 (60) 65 (6/58) 18 (3/56) 83 (58)

 ٔتٛعظ ٘براحتی 6 (3/33) 18 (4/14) 15 (5/13) 9 (1/28) 24 (8/16)

 ؽذیذ ٘براحتی 1 (6/5) 1 (8/0) 1 (9/0) 1 (1/3) 2 (4/1)

 039/0 023/0 p-value
* 

*Chi-square or Fisher's Exact Test 

 (n;144) وبر ٘ٛع ٚ رٙغیت تفىیه ثٝ GHQ پزعؾٙبٔٝ ٔختّف اثؼبد در رٚاٖ عالٔت ؽبخـ ٕ٘زٜ :3 رذَٚ

a Mann-Whitney test ٚ b Independent sample t test      

 (n;144) وبر ٘ٛع ٚ رٙغیت حغت ثز GHQ پزعؾٙبٔٝ ٔختّف اثؼبد در بِؼٝٔغ ٔٛرد افزاد رٚاٖ عالٔت عغح :4 رذَٚ

 سطح بعذ
 درصذ( /)تعذاد ريان سالمت ضذت تفکیک بٍ َا پاسخ فزاياوی

 وُ غیزػّٕیبتی ػّٕیبتی س٘بٖ ٔزداٖ

 ارتٕبػی

11 (7/8) عجیؼی  
(7/35) 45  
(6/51) 65  

(4) 5  

(7/16) 3  
(2/22) 4  
(1/61) 11  

(0) 0  

(2/7) 8 
(9/36) 41 
(2/53) 59 

(7/2) 3 

(2/18) 6 
(2/24) 8 
(5/51) 17 

(1/6) 2 

(7/9) 14  
(34) 49  
(8/52) 76  

(5/3) 5  

 خفیف ٘براحتی
 ٔتٛعظ ٘براحتی
 ؽذیذ ٘براحتی

 خٛاثیثی ٚ اضغزاة

42 (6/33) عجیؼی  
(4/46) 58  
(4/14) 18  

(6/5) 7  

(3/33) 6  
(7/16) 3  
(9/38) 7  
(1/11) 2  

(3/33) 37 
(8/46) 52 
(3/15) 17 

(5/4) 5 

(4/34) 11 
(1/28) 9 
(0/25) 8 
(5/12) 4 

(6/33) 48  
(7/42) 61  
(5/17) 25  

(3/6) 9  

 خفیف ٘براحتی
 ٔتٛعظ ٘براحتی
 ؽذیذ ٘براحتی

 (رغٕب٘ی) ثذ٘ی ٞبی ٘ؾب٘ٝ

59 (8/46) عجیؼی  
(7/43) 55  

(1/7) 9  
(4/2) 3  

(8/27) 5  
(50) 9  
(2/22) 4  

(0) 0  

(5/49) 55 
(3/42) 47 

(2/7) 8 
(9/0) 1 

(3/27) 9 
(5/51) 17 
(2/15) 5 

(1/6) 2 

(4/44) 64  
(4/44) 64  

(9) 13  
(1/2) 3  

 خفیف ٘براحتی
 ٔتٛعظ ٘براحتی
 ؽذیذ ٘براحتی

 افغزدٌی
 

99 (6/78) عجیؼی  
(1/15) 19  

(6/5) 7  
(8/0) 1  

(7/66) 12  
(1/11) 2  
(1/11) 2  
(1/11) 2  

(1/81) 90 
(4/14) 16 

(6/3) 4 
(9/0) 1 

(6/63) 21 
(2/15) 5 
(2/15) 5 

(1/6) 2 

(1/77) 111  
(6/14) 21  

(3/6) 9  
(1/2) 3  

 خفیف ٘براحتی
 ٔتٛعظ ٘براحتی
 ؽذیذ ٘براحتی

 وّی رٚاٖ عالٔت

31 (8/24) عجیؼی  
(60) 75  
(4/14) 18  

(8/0) 1  

(7/16) 3  
(4/44) 8  
(3/33) 6  
(6/5) 1  

(0/27) 30 
(6/58) 65 
(5/13) 15 

(9/0) 1 

(5/12) 4 
(3/56) 18 
(1/28) 9 
(1/3) 1 

(8/23) 34  
(58) 83  
(8/16) 24  

(4/1) 2  

 خفیف ٘براحتی
 ٔتٛعظ ٘براحتی
 ؽذیذ ٘براحتی

 P-value کل

 ي میاوگیه) ريان سالمت ومزٌ
(معیار اوحزاف  P-value 

  ريان سالمت ومزٌ
 بعذ (معیار اوحزاف ي میاوگیه)

 ٔزداٖ س٘بٖ ػّٕیبتی غیزػّٕیبتی

93/3±25/7  002/0 a
 96/3 ±24/9 73/3±65/6 023/0 a 60/3±16/9  91/3±97/6  (رغٕب٘ی) ثذ٘ی ٞبی ٘ؾب٘ٝ 

6/4 ±39/8  104/0 a 36/5 ±78/9 30/4±99/7 053/0 a 30/5±38/10  44/4±10/8  خٛاثی ثی ٚ اضغزاة 
47/3±57/11  681/0 a 94/3±18/11 33/3±69/11 517/0 a 46/3±00/11  48/3±65/11  ارتٕبػی 
61/4±54/3  137/0 a 96/5±24/5 01/4±04/3 259/0 a 84/6±72/5  14/4±23/3  افغزدٌی 
24/12±79/30  01/0 b 55/13±68/35 53/11±38/29 042/0b 49/14±27/36  74/11±00/30  وّی رٚاٖ عالٔت 
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 (n;144) رٚاٖ عالٔت وّی ٕ٘زٜ ٚ ٔختّف اثؼبد ٕ٘زٜ ثیٗ ارتجبط ثزرعی :5 رذَٚ

  ريان سالمت مختلف ابعاد

 رٚاٖ عالٔت

 َای وطاوٍ

 بذوی

 بی ي اضطزاب

 خًابی
 افسزدگی اجتماعی

 ريان سالمت

 کلی

 ثذ٘ی ٞبی ٘ؾب٘ٝ
 000/1 ٕٞجغتٍی ضزیت

- 

521/0 

P< 001/0  

164/0 

007/0 

405/0 

P< 001/0  

709/0 

P< 001/0  P-value
* 

 خٛاثی ثی ٚ اضغزاة
 521/0 ٕٞجغتٍی ضزیت

P< 001/0  

000/1 

- 

108/0 

074/0 

348/0 

P< 001/0  

645/0 

P< 001/0  P-value
* 

 ارتٕبػی
 164/0 ٕٞجغتٍی ضزیت

007/0 

108/0 

074/0 

000/1 

- 

075/0 

233/0 

315/0 

P< 001/0  P-value
* 

 افغزدٌی
 405/0 ٕٞجغتٍی ضزیت

P< 001/0  
348/0 

075/0 

233/0 

000/1 

- 

569/0 

P< 001/0  P-value
* 

 وّی رٚاٖ عالٔت
 709/0 ٕٞجغتٍی ضزیت

P< 001/0  

645/0 

P< 001/0  

315/0 

P< 001/0  

569/0 

P< 001/0  

1 

- P-value
* 

*      Correlate )Bivariate ( 

 بحث

 وبروٙبٖ در رٚاٖ عالٔت ثزرعی ٔغبِؼٝ ایٗ ا٘زبْ اس ٞذف

 ثٝ تٛرٝ ثب .ثٛد 1395 عبَ در ؽیزاس ؽٟز ی٘ؾب٘ آتؼ عبسٔبٖ

 خفیف ٘براحتی دارای ٔغبِؼٝ ٔٛرد افزاد ثیؾتز ،22 ثزػ ٘مغٝ

 ٞیچٍٛ٘ٝ ثذٖٚ افزاد درفذ 8/23 ٘یش وّی عٛر ثٝ .ثٛد٘ذ رٚا٘ی

 8/16 ،خفیف رٚا٘ی اختالالت دارای درفذ 58 رٚا٘ی، اختالالت

 افزاد درفذ 4/1 ٚ ٔتٛعظ رٚا٘ی اختالالت دارای افزاد درفذ

 عالٔت ٕ٘زٜ ٔغبِؼٝ، ایٗ در .ثٛد٘ذ ؽذیذ رٚا٘ی اختالالت دارای

 ػّٕیبتی وبروٙبٖ اس وبر ٘ٛثت غیز ٚ غیزػّٕیبتی پزعُٙ در رٚاٖ

 ٘تبیذ ثب یبفتٝ ایٗ وٝ ثٛد ثیؾتز داریٔؼٙی عٛر ثٝ وبر ٘ٛثت ٚ

 تٟزاٖ ٟزؽ ٘ؾبٖ آتؼ در (8) ٕٞىبراٖ ٚ ٘ظزی ٞبؽٕی ٔغبِؼٝ

 ٚ دٖ ٔغبِؼٝ ثب ٔغبِؼٝ ایٗ ٞبییبفتٝ عزفی اس .دارد ٕٞخٛا٘ی

 ٘فز 67 ٚ ػّٕیبتی پزعُٙ ٘فز 75 ثیٗ در وٝ (15) ٕٞىبراٖ

 آٖ، دِیُ وٝ ٘ذاؽت ٕٞخٛا٘ی ؽذ ا٘زبْ غیزػّٕیبتی پزعُٙ

 دٚ در غیزػّٕیبتی ٚ ػّٕیبتی ٌزٜٚ تؼزیف در تفبٚت ثز ػالٜٚ

 عجه فزٍٞٙی، ٞبیٚیضٌی در اختالف اس ٘بؽی تٛا٘ذٔی ٔغبِؼٝ

 تٛرٝ ش٘ی ٘ىتٝ ایٗ ثٝ ثبیذ ضٕٙبً .ثبؽذ ٘یش وبری ثبر ٚ س٘ذٌی

 غیز ٚ ػّٕیبتی غیز افزاد ثیؾتز حبضز، ٔغبِؼٝ در وٝ داؽت

 ثٝ ٞبیثزرعی ٔغبثك وٝ داد٘ذٔی تؾىیُ س٘بٖ را وبر ٘ٛثت

 دار٘ذ ٔزداٖ ثٝ ٘غجت وٕتزی رٚاٖ عالٔت عغح آٔذٜ، ػُٕ

 ثیؾتزی ٞبیٔغئِٛیت ،ؽغّی ٚظبیف ثز ػالٜٚ س٘بٖ وٝ چزا

 ثز خب٘ٛادٌی ٚ ایحزفٝ ٞبی٘مؼ ثیٗ ٕٞبٍٞٙی ایزبد ثزای

 .(23) دار٘ذ ػٟذٜ

 در افزاد، رٚاٖ عالٔت ،چٟبرٌب٘ٝ اثؼبد ٔیبٖ اس ٔغبِؼٝ ایٗ در

 ثؼذ در .داؽت ثذتزی ٚضؼیت اثؼبد دیٍز اس ارتٕبػی ثؼذ

 لذرت داؽتٗ رٚسٔزٜ، وبرٞبی ا٘زبْ در فزد تٛا٘بیی ارتٕبػی،

 ٔفیذ احغبط ٚظبیف، ا٘زبْ در رضبیت احغبط ٌیزی، تقٕیٓ

 ثزرعی ٔٛرد رٚسٔزٜ ٞبیفؼبِیت اس ثزدٖ ِذت ٚ س٘ذٌی در ثٛدٖ

 تٛا٘ذٔی ثؼذ ایٗ در رٚاٖ عالٔت ثذ ٚضؼیت ػّت .ٌیزدٔی لزار

 7 تب فجح 7 اس) وبروٙبٖ وبری ؽیفت ٘ٛع ٚ خٛاثی وٓ اس ٘بؽی

 در ثغیبری ٔغبِؼبت .ثبؽذ (عبػتٝ 24 فٛرت ثٝ ثؼذ رٚس حجف

 رٚاٖ عالٔت ٚ ارتٕبػی س٘ذٌی ثز وبری ٘ٛثت تبحیز ثب راثغٝ

 ٞٓ ثز دٚ ایٗ تبحیز ثز تبویذ ٍٕٞی وٝ اعت ؽذٜ ا٘زبْ افزاد

 ٔٛرد در 2008 عبَ در وٝ ایٔغبِؼٝ در ٔخبَ ػٙٛاٖ ثٝ .دار٘ذ

 ،ٌزفت فٛرت آٔزیىب پّیظ وبر ٘ٛثت افغزاٖ در خٛدوؾی

 عبػبت افشایؼ ثب رٚا٘ی ٚ اعتزعی اختالالت وٝ ؽذ ٔؾخـ

 ٚ ٘ٛری ٔغبِؼٝ .(24) ٔییبثذ افشایؼ ظٟز اس ثؼذ ؽیفت

 وبری ٘ٛثت ٚ خٛاة در اختالَ وٝ داد ٘ؾبٖ ٘یش (25) ٕٞىبراٖ

 ارتٕبػی ٚ رٚحی رغٕی، عالٔت ٚ ػّٕىزد در اختالَ ثبػج
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 ؽت احزات وٝ (26) رجبرسادٜ ٔغبِؼٝ در ٕٞچٙیٗ .ؽٛدٔی

 ثیؾتزیٗ ؽذ، ثزرعی ؽت ؽیفت پزعتبراٖ رٚی ثز وبری

 احز ٚ تفزیحبت ٔیشاٖ وبٞؼ ری،وب ٘ٛثت اس ٘بؽی ٔؾىالت

  .ؽذ ٌشارػ ارتٕبػی ٞبیفؼبِیت در ؽزوت ثز ٔٙفی

 وٕتز رٚاٖ عالٔت ،ٔغبِؼٝ ایٗ در دیٍز تٛرٝ لبثُ ٘تیزٝ

 ٌزفتٝ ٘ظز در ٔٛضٛع ایٗ ثبیذ اِجتٝ .ثٛد ٔزداٖ ثٝ ٘غجت س٘بٖ

 ثزرعی ٔٛرد افزاد اس 5/12 درفذ س٘بٖ ٔغبِؼٝ، ایٗ در وٝ ؽٛد

-ٔی عخت را ٔمبیغٝ تؼذاد، تفبٚت ایٗ ٚ د٘ذدأی تؾىیُ را

 ٌزفتٝ فٛرت ٔختّف ٔؾبغُ در ثغیبری ٔغبِؼبت أب ٕ٘بیذ

 س٘بٖ رٚاٖ عالٔت ٚضؼیت ٔمبیغٝ یب ٚ ثزرعی ثٝ وٝ اعت

 ٔٙفی تبحیز ثز ٞبآٖ اوخزیت وٝ اعت پزداختٝ غیزؽبغُ ٚ ؽبغُ

 ایٔغبِؼٝ در .(28-27) دارد آ٘بٖ رٚاٖ عالٔت در س٘بٖ اؽتغبَ

 ٘ؾبٖ ،ؽذ ا٘زبْ ؽبغُ سٖ 419 رٚی زث (ؽفزیٗ ٚ ٟٔٙبیٓ) وٝ

 ایزبد خب٘ٛادٜ در ؽغّؾبٖ وٝ ٘ذثٛد ٔؼتمذ آ٘بٖ درفذ 53 داد

 عٙتی عٛر ثٝ چٖٛ س٘بٖ وّی عٛر ثٝ .(29) وٙذٔی اختالَ

 ٞبیتؼبرك ٔغتؼذ دار٘ذ، ػٟذٜ ثز ثیؾتزی ب٘ٛادٌیخ ٔغئِٛیت

 ثٟذاؽت داریٔؼٙی عٛر ثٝ وٝ ٞغتٙذ خب٘ٝ ٚ وبر ٔحُ ثیٗ

  .(29) ا٘ذاسدٔی خغز ثٝ را ٞبآٖ رٚا٘ی

 ٔحبعجٝ فذرد 22/76 رٚا٘ی اختالالت ؽیٛع ٔغبِؼٝ ایٗ در

 2/15 ) ٕٞىبراٖ ٚ ٞبؽٕی ٔغبِؼٝ ٘تبیذ ثب یبفتٝ ایٗ وٝ ؽذ

 ٔغبِؼٝ ٚ (15) (درفذ 24 ) ٕٞىبراٖ ٚ دٖ ٔغبِؼٝ ،(8) (درفذ

 .داؽت رٟیتٛ لبثُ فاختال ،(16) (درفذ 27) ٕٞىبراٖ ٚ ٚاٍ٘ز

 5/12 حضٛر اس ٘بؽی احتٕبالً اختالف ایٗ دِیُ تزیٗ ٟٔٓ

 عبیز خالف ثز) ثبؽذٔی حبضز ٔغبِؼٝ در س٘بٖ درفذی

 وٝ چزا (.ثٛد٘ذ ٌزفتٝ لزار ثزرعی ٔٛرد ٔزداٖ فمظ وٝ ٔغبِؼبت

 ثب ٔمبیغٝ در س٘بٖ وٝ اعت ؽذٜ ٔؾخـ ٔختّف ٔغبِؼبت در

 .(31-30-29-28-27) دار٘ذ تزیپبییٗ ػٕٛٔی عالٔت ٔزداٖ،

 فذای ٕٞچٖٛ ػٛأّی ٘یش ػّٕیبتی وبروٙبٖ در دیٍز عزف اس

 اعتزط ،(فیشیِٛٛصیىی ػٛارك) ٌزداٖ چزاؽ ٘ٛر ٚ حزیك سً٘

 اس پظ اعتزط ،وبر حیٗ حٛادث تقبدف، ٚ تزافیه را٘ٙذٌی،

 دِٟزٜ ٚ تزط ،ٚظیفٝ ا٘زبْ حیٗ در فیشیىی فذٔبت ،حبدحٝ

 ٚ تزٟیشات ٚعبیُ، ارٌٛ٘ٛٔی ُٔغبئ ،ػّٕیبت ثٟیٙٝ ا٘زبْ

 حبدحٝ، فحٙٝ آٚر تأِٓ ٚ دِخزاػ ٞبیفحٙٝ رؤیت ،آالت ٔبؽیٗ

 سیبٖ ػٛأُ ٚرٛد آِٛدٜ، ٞبیٔحیظ در وبروزدٖ وبری، ٘ٛثت

 در اختالَ ٚ اعتزط عجت ...ٚ وبر حیٗ ؽیٕیبیی ٚ فیشیىی آٚر

 ایٗ ٔحذٚدیت تزیٗ ٟٔٓ .ٌزددٔی وبروٙبٖ رٚاٖ عالٔت

 ٔؾىالت ٘یش ٚ رغٕی ٞبیثیٕبری ٘مؼ ثزرعی ػذْ ٔغبِؼٝ

 پیؾٟٙبد وٝ ثٛد وبروٙبٖ رٚاٖ عالٔت در ارتٕبػی ٚ التقبدی

  .ٌیزد لزار ٘ظز ٔذ ٔٛضٛع ایٗ آتی ٔغبِؼبت در ؽٛدٔی

 گیزی وتیجٍ

 22/76) ٘ؾب٘بٖ آتؼ اوخز داد ٘ؾبٖ بِؼٝٔغ ایٗ ٘تبیذ

 آ٘زبیی اس .ٞغتٙذ رٚا٘ی اختالالت ثٝ اثتال ثٝ ٔؾىٛن (درفذ

 حزفٝ یه ػٙٛاٖ  ثٝ رٛأغ تٕبٔی در ٘ؾب٘ی آتؼ ای حزفٝ وٝ

 عالٔت اختالالت ٚ ٌزدد ٔی ٔحغٛة خغز٘بن ٚ پذیز آعیت

 ٞبآٖ ٚریثٟزٜ ٚ وبرایی وبٞؼ ثٝ ٔٙزز ٘ؾب٘بٖ آتؼ در رٚاٖ

 اس ٞبآٖ رٚاٖ عالٔت عغح ارتمبء ثزای ریشی ثز٘بٔٝ ٌزدد،ٔی

 تغذیٝ آٔٛسػ، وبر، ؽزایظ ثٟجٛد ٘ظیز الذأبتی عزیك

 ٘ظز ثٝ ضزٚری ... ٚ ٚرسػ وبری، ٘ٛثت ثز٘بٔٝ ثٟجٛد ٔٙبعت،

 .رعذٔی

 تطکز ي تقذیز

 عبسٔبٖ ٔحتزْ وبروٙبٖ ٚ ٔغئِٛیٗ ٕٞىبری اس ثذ٘ٛیغیّٝ

 ٌزدد.ٔی یلذردا٘ ؽیزاس ؽٟز ٘ؾب٘ی آتؼ

 وًیسىذگان مطارکت

  د.ْ :پضٚٞؼ عزاحی

 ط.د.ح آ.ؿ، دادٜ: آٚری رٕغ

 ع.ر :دادٜ تحّیُ

 .ط.رد د، ْ. ٔمبِٝ: افالح ٚ ٍ٘برػ

 مىافع تضاد

 ٘ؾذٜ ٌشارػ ٘ٛیغٙذٌبٖ عٛی اس ٔٙبفؼی تضبد ٌٛ٘ٝ ٞیچ

 اعت.
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Survey of Mental Health among Fire Department Employees of Shiraz City in 2016 

Mehdi JAHANGIRI1, Azadeh SAFAIYAN2, Sodabeh DASHTBESH PODONAK3,  

Javad TAYEFE RAHIMIAN4, Abdol-Halim RAJABI5 

Abstract 

Introduction: Firefighting is among high stress jobs in which endanger their 

mental health. The purpose of this study was investigating the level of mental 

health in firefighters in Shiraz city. 

Methods: This cross-sectional study was conducted on 144 randomly 

selected firefighters in Shiraz. Required data were gathered using General 

Health Questionnaire (GHQ-28) and were analyzed by aid of SPSS 19. P-

value less than 0.05 was considered statistically significant. 

Results: The average of age and experience of studied people was 

35.03±7.66 and 10.88±6.11 years. Respectively, the average rating of mental 

health was calculated to be 30.79±12.44. According to the results of the study 

the percentage of healthy and those with light, mild and severe mental 

disorder among the studied firefighters were 23.8%, 58%, 16.8% and 1.4%. 

Conclusion: The results of this study showed that most of the studied 

firefighters were suspect to a degree of mental disorders. Considering the 

important role of firefighters in emergency situations, it is necessary to 

improve the level of their mental health. 
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