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  :چکیده

است سالمت روان است. سواد یکی از ابعاد سالمت که به صورت روز افزون توجه جوامع را به خود جلب کرده 

سالمت روان یعنی باورها و نگرش هاي افراد نسبت به سالمت روان از عوامل موثر بر سالمت روان یک جامعه است. 

سالمت روان افراد  گروهی بر افزایش میزان سواد روانشناختی این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش هاي

 راد مراجعه کننده به مراکز بهداشتیفم گرفت. جامعه ي پژوهش شامل کلیه ي امراجعه کننده به مراکز بهداشتی انجا

از این نفر انتخاب شدند.  60 ساده تصادفی بودند که از بین آنها به روش نمونه گیري 95شهرستان اشنویه در سال 

شدند. گروه آزمایشی نفر دیگر هم در گروه کنترل جایگزین  30 ی ونفر در گروه آزمایش 30به صورت تصادفی  تعداد

تحت آموزش هاي روانشناختی گروهی قرار گرفت در حالی که گروه کنترل هیچ آموزشی در در طول پنج جلسه 

) مورد ارزیابی قرار MHLSیافت نکرد. هر دو گروه قبل و بعد آموزش ها به وسیله ي مقیاس سواد سالمت روان(

ی موجب بهبود سطح سواد سالمت روان افراد گروه آزمایشی در گرفتند.  نتایج نشان داد که آموزش هاي روانشناخت

همچنین مقایسه نتایج در دو گروه نشان داد که آموزش هاي  .)P˂01/0(یسه با افراد گروه کنترل شده بودمقا

روانشناختی گروهی موجب بهبودي بازشناسی اختالالت روانی، دانش چگونگی کسب اطالعات در زمینه سالمت روان، 

با . )P˂01/0(و کمک طلبی در زمینه سالمت روان شده بود ات افراد در مورد خدمات حرفه اي در دسترساطالع

سواد سالمت روان افراد  افزایش میزان توجه به نتایج موجود معلوم می شود که آموزش هاي روانشناختی گروهی بر

 مراجعه کننده به مراکز بهداشتی موثر است.

  ، سواد سالمت روان،  گروهی روانشناختی آمورش هاي: هاواژه کلید
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 مقدمه -1-1

 مانند هم واژه سالمت است. کرده مشغول خود به زمان طول در را انسان همیشه سالمت  واژه     

 مورد مقاالت و هانوشته در و ما يروزمره گفتگوهاي در گسترده صورت به  دیگر، هايواژه از بسیاري

 .باشد مشخص داریم ذهن رد آن  از دقیقاً که مفهومی و سالمت تعریف آنکه بی گیرد،می قرار استفاده

 تدوین ببرند. باال اجتماعی چه و فردي حوزه در چه را سالمت سطح اند کرده تالش همیشه ها انسان

 تالش از اينمونه بیماریها درمان و پیشگیري مطالعه، و سالمتی حفظ براي درمانی و بهداشتی هايبرنامه

 و دولتها تمام و است اجتماعی هاي هدف از ییک و انسان هر اساسی حق سالمتی است. بشري هاي

 که است حدي تا موضوع این اهمیت کنند. تامین را خود جامعه افراد سالمت که دارند وظیفه حکومتها

 دانسته سالمت وضعیت و زندگی کیفیت بهبود را حاضر قرن بهداشتی مراقبتهاي تمرکز نظران صاحب

  .اند

سالمت عبارت است از رفاه کامل جسمی، )  1WHO(نیطبق آخرین تعریف سازمان بهداشت جها      

(سازمان بهداشت روانی و اجتماعی و داشتن یک زندگی که از نظر اقتصادي و اجتماعی مثمرثمر باشد

 از بهداشت جهانی سازمان عریفتیعنی سالمتی تنها بیمار یا معلول نبودن نیست.  ).2001جهانی،

 را فردي توان نمی تعریف این به توجه با زیرا است نیافتنی دست عمال و آل ایده تعریف یک ، سالمتی

 نمی هم درعمل اینکه ضمن ، باشد سالم کامال اجتماعی و روانی ، جسمی بعد سه هر در که کرد پیدا

امروزه سالمت را موضوعی چند بعدي می دانند. با اینکه  .گرفت نظر در بیماري و سالمت بین مرزي توان

 روان بر جسمی مشکالت چنانچهوط هستند ولی هر یک ویژگی خاص خود را دارد. این ابعاد به هم مرب

 بعد دو هر بر جامعه در موجود اختالالت و جامعه بر آنها دوي هر نیز و او جسم بر روانی مشکالت فرد

 و سالمتی جوانب تمام به باید سالمتی ارتقاي براي شده انجام اقدامات لذا گذارند می اثر سالمتی دیگر

                                                
1 - World Health Organization 
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یکی از ابعادي که اهمیتش روز به روز بر همگان آشکارتر می شود  .باشد داشته توجه جامعه کلی سالمت

 است و رفاه روانی یک بخش مهم تعریف سازمان بهداشت جهانی از سالمت است. 2سالمت روان

ن یعنی تا کنون تعاریف مختلفی از سالمت روان  ارائه شده است. مثال گفته شده است سالمت روا    

داشتن تعادل عاطفی و سازش اجتماعی، احساس راحتی و آسایش، فقدان بیماري روانی، یکپارچگی 

شخصیت و شناخت خود و محیط. گروهی از روانشناسان سالمت روان را بسیار بیشتر از روان نژند یا 

بهنجار می پردازند و روانپریش نبودن می دانند؛ اما گروهی دیگر در تعریف سالمت روان به تعریف رفتار نا

سپس نتیجه می گیرند که سالمت روان در واقع مساوي با عدم بیماري روانی است. به گفته سازمان 

بهداشت جهانی سالمت روان شامل بهزیستی ذهنی، خودکار آمدي درك شده، استقالل، شایستگی، 

دیگران است(سازمان وابستگی بین نسلی و خودشکوفایی پتانسیل هاي فکري و عاطفی فرد در میان 

). سواد سالمت روان یکی از متغییر هایی است که سالمت روان جامعه را تحت 2001بهداشت جهانی، 

  تاثیر قرار میدهد.

- ) بر خود2008سازمان بهداشت جهانی در برنامه ادغام سالمت روان در مراقبت هاي اولیه بهداشتی(    

و اعالم می دارد که بیشتر مردم باید ترغیب شوند که  در زمینه سالمت روان تاکید می کند 3مراقبتی

- مشکالت خود در زمینه سالمت روان را خودشان یا با حمایت هاي خانواده و دوستان حل کنند. خود

مراقبتی زمانی که با ارتقاي برنامه هاي سالمت در جمعیت عمومی همراه باشد،  بسیار موثرتر است. 

د نقش مهمی در بهبودي سواد سالمت روان از طریق کمک به افراد مداخالت ارتقاي سالمت می توانن

ت و درمان آنها جهت شناسایی مشکالت یا بیماري ها، بهبودي آگاهی شان در مورد سبب شناسی اختالال

و همچنین آگاهی بخشی در مورد اینکه براي دریافت خدمات کجا باید بروند و چه کاري انجام دهند، 

) اعالم می کند که حدود نیمی از 2014این سازمان در اطلس سالمت روان ( داشته باشند. همچنین

برنامه هاي گزارش شده توسط اعضاي این سازمان جهت ارتقاي سالمت روان و پیشگیري از اختالالت 

رایج ترین برنامه گزارش شده مداخالت  و کاهش استیگما بودند. 4روانی شامل افزایش سواد سالمت روان

سواد سالمت روان به این معناست که افراد در زمینه سالمت روان چه  نی بر مدرسه بوده است.ارتقاي مبت

اصطالح  )1997(  7بمو جاکو 6، کورتن 5جرممی دانند و نگرش افراد نسبت به سالمت روان چگونه است. 

                                                
1- Mental Health  
2- self-care  
3- Mental health literacy  
4- Jorm  
5- Korten  
6- Jacomb 
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دانش و نگرش  "سواد سالمت روان را معرفی کردند. آنها سواد سالمت روان را اینگونه تعریف می کنند: 

اینکه افزایش  . "مدیریت و پیشگیري از اختالالت روانیهایی در مورد اختالالت روانی با هدف بازشناسی، 

سواد سالمت روان یکی از مهمترین راهکارهاي ارتقاء سالمت روان جامعه است و همچنین مطالعات و 

اي در این زمینه وجود ندارد،  مداخالت روي جمعیت عمومی بسیار محدود است، و در کشور ما مطالعه

لذا این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش  ضرورت پژوهش موجود را بیش از پیش نشان می دهد.

هاي روانشناختی گروهی بر سطح سواد سالمت روان افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی انجام می 

  پذیرد.

 بیان مسئله - 1-2

 ها بیماري بار مطالعه هستند. ها بیماري ترین کننده ناتوان و ترین شایع جزء روانپزشکی اختالالت      

 دلیل به عمر رفته دست از هاي سال نخست دالیل از روانپزشکی اختالالت که دهد می نشان جهان در

 سازمان برآورد طبق  .)2016و همکاران، 9؛ ویگو2011و همکاران،  8(ویچنهستند ناتوانی و بیماري

 .شد خواهد مبتال روانپزشکی اختالالت از یکی به زندگی طول در نفر چهار هر از نفر یک ،بهداشت جهانی

 درهستند.  اختالالت این ترین مهم از اسکیزوفرنیا و مواد، مصرف سوء اختالالت خودکشی، افسردگی،

 تا میزان این و شده ارزیابی روانی اختالالت علت به ها بیماري بار کل از درصد 13 حدود ، 2006 سال

 میزان جهان کل در ).2013( سازمان جهانی بهداشت، یافت خواهد افزایش درصد 16 به 2020 سال

  زمانی مقطع در هر اختالالت این شیوع و درصد 25 از بیش عمر طول تمام در روانی اختالالت شیوع

 بیش زهامرو ).2011 و ھمکاران، ١٠مردیثشود ( می زده تخمین بالغ جمعیت در درصد 10 حدود

 طبق بر 2004 سال در .برند می رنج افسردگی از زمان از برهه هر در دنیا مردم از نفر میلیون  450از

 داشته ها بیماري بار در را رتبه سومین قطبی یک افسردگی بهداشت جهانی سازمان گزارش

 ماه 12 عرض در متحده ایاالت در افراد از %7/6دیگري  تحقیق ). در2008است(سازمان بهداشت جهانی، 

 ). اختالالت2005اند( کسلر و همکاران  کرده تجربه را ماژور افسردگی اختالل از دوره یک گذشته

 ناشی اضطراب و فوبیا انواع تروما، از پس اختالالت منتشر، اضطراب پانیک، اختالالت بر مشتمل اضطرابی

 بر ). عالوه2009(کسلر و همکاران،  هستند عمومی جمعیت در روان اختالالت انواع ترین شایع طالق از

                                                
1- Wittchen 
2- Vigo 
3- Meredith  
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 پیش این بر عالوه .شود می افزوده اضطرابی اختالالت بر جوامع توسعه با که دارد آن از نشان شواهد این

شود(کوچانک و  برابر دو سالمندي پدیده دلیل به آلزایمر اختالل آمار 2050 در سال شود می بینی

  ).2007همکاران،

 بر جامعه هاي ساخت زیر که است اجتماعی وسیع عوامل کارکرد محصول عواق در روان سالمت       

 و جسم بر که اثراتی طریق از اقتصادي و اجتماعی محیط نظیر عواملی .است گردیده استوار آن مبناي

 امکانات، زندگی، شرایط .مؤثرند جامعه افراد سالمت در هایی ریشه همانند داشت خواهند افراد روان

 به همگی موارد سایر و امنیت درآمد، اشتغال، وضعیت ها، آگاهی ارتباطات، نحوه شی،آموز تسهیالت

 یا مقدماتی گیري پیش میگذارند. اصطالح تأثیر ها بیماري شیوع و بروز بر و فرد سالمت بر طریقی

 مسئولین پیشگیري نوع این در ) نیز به این موضوع اشاره دارد.  primordial preventionابتدایی(

 زیرساخت ایجاد .نمایند گیري پیش بروز بیماري از مواجهه خطرهاي از کاستن با تا کوشند می هداشتیب

 یا مقدماتی گیري پیش راهکارهاي جمله از مردم عموم آموزش و جامعه توانمندسازي براي الزم هاي

  .است روان سالمت ي برنامه در ابتدایی

گذارد. بی  در بهبود منافع فرد و جامعه اثر مستقیم می از نگاه سازمان بهداشت جهانی، آگاهی و سواد

سوادي، عامل تهدیدکننده سالمت روان است و سالمت اجتماعی را هم مختل می کند. در یک جامعه بی 

سواد یا کم سواد، شاخص هاي سالمت جسمی، روانی و اجتماعی نیز در پایین ترین سطح قرار دارد، زیرا 

 شرایط علت به روان سالمت سواد که چگونه از سالمت خود مراقبت کنند.مردم به خوبی نمی دانند 

 که دارد وجود روان سالمت سطح ارتقاء راه سر بر موانعی و نیست حصول قابل راحتی به دارد که خاصی

 داروها، از استفاده خصوص به و روانپزشکی هاي درمان خصوص در منفی باورهاي و عقاید توان می

 مراجعه در مردم ترجیح و روانی هاي بیماري پیچیده ماهیت روانی، مشکالت داراي راداف به منفی نگرش

 از اي پرده پشت در زیادي هاي مدت براي روان سالمت .برشمرد جمله آن از را غیرمتخصص افراد  به

 را آن به پرداختن و روان سالمت بیان براي بستري بشر علم پیشرفت اکنون و شده پنهان تبعیض و انگ

  .است نموده فراهم

سواد سالمت روان به معنی دانش و باورهاي فرد در مورد اختالالت روان است که به شناسایی،      

کند و عمق سواد سالمت روان به آگاهی و نگرش فرد بر ها کمک میمدیریت و پیشگیري از بیماري

ي اطالعات در حوزه سالمت تواند باورهایی در نگرش فرد شامل دانش چگونگی جستجوگردد که میمی
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اي ایجاد هاي حرفهروان و شناسایی عوامل و راهکارهاي خود مراقبتی و سبک زندگی و استفاده از کمک

توجه به بهداشت روانی مؤثر و همگانی در بسیاري از جوامع امروز جزء مسائل اصلی اجتماعی قرار . نماید

هاي رادیویی و تلویزیونی و نشریات از طریق برنامهگرفته است. تبلیغات مثبت، آشنایی عمومی افراد 

آمادگی بیشتري براي پذیرش چنین مسائلی را به وجود آورده به طوریکه غالباً بسیاري از افراد داوطلبانه 

متاسفانه در کشور ما به این مساله  .کننداقدام به دریافت کمک به منظور رفع عوارض عصبی خود می

طالعات علمی در این زمینه محدود است و نیاز به انجام پژوهش هایی در این کمتر توجه شده است و م

زمینه کامال محسوس است. سودمندي هاي آگاهی در مورد بیماري هاي جسمانی به طور وسیع پذیرفته 

شده است، اما آگاهی در مورد اختالالت روانی نسبتا مورد غفلت واقع شده است. سطح آگاهی جامعه در 

). بیشتر افراد در شناسایی 2008؛ فارر و همکاران، 2006ت روان پایین است(بارلت و همکاران، مورد سالم

). بسیاري از مردم نمی توانند به درستی 2005نشانه هاي اختالالت رایجی چون افسردگی ناتوانند( جرم، 

در پژوهشی در استرالیا  اختالالت روانی را شناسایی کنند یا واژه هاي روانپزشکی را نمی دانند. براي مثال

درصد از افراد  39اکثر شرکت کنندگان نشانه ها را به عنوان یک اختالل روانی تشخیص دادند اما تنها 

 درصد افراد نشانه هاي اسکیزو فرنی را شناختند. 27نشانه هاي افسردگی و 

با توجه به آنکه سواد توجه به بهداشت روان موثر و همگانی جزء مسائل اصلی جوامع امروزي است.      

سالمت روان یک عامل کلیدي جهت افزایش سطح بهداشت روانی جوامع است لذا پژوهش در این حوزه 

الزم است. آماري رسمی از میزان سطح سواد سالمت روان در کشور ما وجود ندارد اما با توجه به سطح 

نیز برآورد کرد. بنی هاشمی و سواد سالمت در کشور تا حدودي می توان سطح سواد سالمت روان را 

درصد سواد سالمت مرزي و  3/15درصد سواد سالمت کافی،  1/28) سواد سالمت را 1386همکاران(

درصد سواد سالمت ناکافی برآورد کرده اند و نتیجه می گیرند که به طور کلی سطح سواد سالمت  6/56

د سالمت تحصیالت است. تحقیقات نشان در ایران پایین است و مهمترین عامل تاثیر گذار بر سطح سوا

می دهد که سطوح پایین سواد سالمت با سن باال، درآمد کم و تعداد سال هاي تحصیالت رسمی مرتبط 

. طبق آمار هاي غیر رسمی سواد سالمت روان در کشور ما پایین است )2007و همکاران،  11است( واگنر

نیز بسیار محدود است. به گزارش رئیس دفتر سالمت  و با این وجود پژوهش هاي انجام شده در این حوزه

روان، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت  و همچنین با تو جه به شواهد موجود، سالمت روان مقوله اي 

                                                
11 - Wager 
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است که نسبت به ابعاد دیگر سالمت در کشور ما کمتر به آن توجه شده است و ما از نظر سطح سواد 

دار نیستیم در حالی که اولین قدم جهت افزایش سطح بهداشت روان سالمت روان از وضعیت خوبی برخور

افراد جامعه باال بردن سطح آگاهی افراد از مسائل روانشناختی و نحوه درخواست خدمت در این زمینه 

است. از طرفی دیگر مطالعات انجام شده در این زمینه در خارج از کشور بیشتر بر روي دانش آموزان 

ج مطالعات تا حدودي با هم مغایر است. تحقیقات روي مداخالت براي بهبود سواد انجام شده و نتای

)  خاطرنشان 2014و همکاران( 12سالمت روان و مهارت هاي افراد جوان نسبتا کمیاب بوده است. پري

  می کنند که تا به امروز مداخالت آموزشی در زمینه سالمت روان محدود است. 

قادات و باورهاي غلط وجود دارند که هیچ مبناي علمی، عقلی یا مذهبی در هر جامعه اي برخی اعت    

ندارند و معموال افراد با سطوح پایین تر تحصیالت به آنها معتقد هستند. مسائل سالمت روان نیز در این 

زمینه مستثنی نیست. مهمترین چالش پیش رو در حوزه سالمت روان در کشور ما عدم آگاهی یا آگاهی 

دم در مورد اختالالت روانپزشکی است که این به نوبه خود نتایجی منفی چون عدم شناسایی و ناچیز مر

درمان اختالالت روانی و در کل کاهش سطح سالمت روان جامعه را به دنبال دارد. با وجود آمار باالي 

روان بسیار  اختالالت روانی در کشور ما و در همه ي جوامع تعداد افراد خدمت گیرنده در زمینه سالمت

پایین است. بنابراین تغییر باورهاي غلط در مورد بیمار هاي روانی ضرورت دارد و این نیازمند آموزش 

عموم مردم در حوزه سالمت روان و افزایش سواد سالمت روان جامعه است. اگر چه پیشرفت هاي علمی 

رش هاي غلط همچنان باقی است. تا حدودي باورهاي غلط را کاهش داده است اما بسیاري از باورها و نگ

به ویژه در کشور ما ایران که در آگاهی بخشی در زمینه سالمت روان به خوبی عمل نکرده است باورهاي 

غلطی شامل خطرناك بودن بیماران روانی، ننگ بودن اختالالت روانپزشکی، اعتیاد آور بودن داروهاي 

ارند. در کشور ما با اداغام برنامه هاي سالمت روان در روان پزشکی و وراثتی بودن اختالالت روانی وجود د

طرح پزشک خانواده انتظار است برنامه هاي سالمت روان بیشتر مورد توجه قرار گیرد. یکی از اهداف این 

ادغام آموزش عموم جامعه در زمینه سالمت روان است. بررسی و پیگیري اثربخشی این نوع برنامه ها 

و اصالح نقایص و مشکالت موجود در برنامه و بهبود ارائه خدمات به مردم می منجر به کارایی بیشتر 

لذا با توجه به همه ي موارد فوق این پژوهش جهت پاسخ گویی به این سوال صورت می گیرد که  شود.

                                                
12 - Perry 
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آیا آموزش هاي روانشناختی گروهی بر سطح سواد سالمت روان افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 

  ؟موثر است

 

 اهداف پژوهش -1-3

  هدف اصلی - 3-1- 1

بررسی اثربخشی آموزش هاي روانشناختی گروهی بر سطح سواد سالمت روان افراد مراجعه کننده  -

  به مراکز بهداشتی

  اهداف فرعی - 3-2- 1

  تعیین اثربخشی آموزش هاي روانشناختی گروهی بر بازشناسی اختالالت روانی -

شناختی گروهی بر دانش چگونگی کسب اطالعات در زمینه تعیین اثربخشی آموزش هاي روان -

  سالمت روان

تعیین اثربخشی آموزش هاي روانشناختی گروهی بر سطح اطالعات افراد در مورد خدمات حرفه اي  -

  تعیین اثربخشی آموزش هاي روانشناختی گروهی بر کمک طلبی در زمینه سالمت روان دسترس -در 

  اهداف کاربردي - 3-3- 1

  زش مطالب در حوزه سالمت روان در مراکز بهداشتی جهت افزایش سواد سالمت عموم مردمآمو -

  کمک به برنامه ریزي و سیاست گذاري در راستاي پیشگیري هرچه بهتر از اختالالت روانی -

 

 فرضیه هاي پژوهش -1-4

 فرضیه اصلی -4-1- 1

  وثر است.آموزش هاي روانشناختی گروهی بر سطح سواد سالمت روان م       

  فرضیه هاي فرعی - 4-2- 1

 آموزش هاي روانشناختی گروهی بر بازشناسی اختالالت روانی موثر است. .1

آموزش هاي روانشناختی گروهی بر دانش چگونگی کسب اطالعات در زمینه سالمت روان موثر  .2

 است.



9 

س آموزش هاي روانشناختی گروهی بر سطح اطالعات افراد در مورد خدمات حرفه اي در دستر .3

 موثر است.

  آموزش هاي روانشناختی گروهی بر کمک طلبی در زمینه سالمت روان موثر است .4

 

 متغیرهاي پژوهش -1-5

روز به  5آموزش هاي روانشناختی گروهی:  به مجموعه آموزش هایی اطالق می شود که در طی       

جدول زیر آورده صورت گروهی به شرکت کنندگان در پژوهش آموزش داده می شود و خالصه آن در 

 شده است.

  )2015آموزش هاي روانشناختی( کانر و کاسی، 

  تعریف عملیاتی  مشخصه

  توانایی شناسایی اختالالت ویژه
شناسایی صحیح عالیم یک اختالل، یک اختالل خاص 

  یا دسته اي از اختالالت

  چگونگی کسب اطالعات در زمینه سالمت روان
به اطالعات  شناخت از مکان هایی که براي دسترسی

  سالمت روان باید به آن مراجعه کرد

  شناخت عوامل خطر و سبب شناسی اختالالت روانی

شناخت عوامل محیطی، اجتماعی، خانوادگی و زیست 

شناختی که احتمال مبتال شدن به اختالالت روانی را 

  باال می برند

  درمانی - آگاهی در مورد خود

متخصص شناخت درمان هاي رایج که توسط افراد 

پیشنهاد می شوند و فعالیت هاي که خود افراد می 

  توانند انجام دهند.

  شناخت خدمات حرفه اي در دسترس
شناخت متخصصان سالمت روان و خدماتی که آنها 

  ارائه می دهند.

طلبی  - نگرش هایی که موجب شناسایی بهتر و کمک

  مناسب تري می شوند.

میل به کمک نگرش هایی که بر بازشناسی اختالالت و 

  طلبی در سالمت روان موثر هستند.
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  سواد سالمت روان

) معرفی شد. آنها سواد 1997توسط جرم و همکارانش( "سواد سالمت روان"اصطالح : تعریف نظري      

دانش و باورهایی در مورد اختالالت روانی که به بازشناسی، مدیریت و  "سالمت روان را به عنوان 

  تعریف کردند. "هاي روانی کمک می کند پیشگیري از بیماري

( کانر و کاسی، سواد سالمت روان مقیاس:  منظور از سواد سالمت روان آن است که تعریف عملیاتی      

از نوع لیکرت  فاصله اي و مقیاس اندازه گیري پرسشنامه سواد سالمت روان اندازه می گیرد. ) 2015

 است. 
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  فصل دوم:

  شپژوه مبانی نظري
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 تعریف سالمت روان مثبت 2-1

تعریفی از سالمت روان که مورد تائید همگان باشد وجود ندارد. در طول تاریخ سالمت روان با توجه      

به مالك ها و خصوصیات مختلفی تعریف شده است. با وجود همه ي این اختالفات در تعریف سالمت 

ستین گام توجه به این مساله است که متوسط به معناي روان مثبت چند گام ضروري وجود دارد. نخ

سالم نیست؛ متوسط یا میانگین همواره شامل مخلوطی از افراد سالم و آسیب هاي روانی شایع در 

جمعیت است. گام دوم توجه به این هشدار است که آنچه سالم محسوب می شود گاهی وابسته به 

وم روشن ساختن این نکته است که آیا در مورد صفت جغرافیا، فرهنگ و مقطع تاریخی است. گام س

صحبت می کنیم یا حالت. گام چهارم که شاید مهمترین گام باشد، تشخیص خطر دوالیه آلودگی به 

وسیله ارزش هاست. از یک سو انسان شناسی فرهنگی به ما می آموزد هرگونه تعریف سالمت روان چقدر 

فت سخت گیرانه ممکن است در یک فرهنگ سالم باشد و در می تواند کاذب باشد. رقابت جویی و نظا

  ).2015فرهنگ دیگر اختالل شخصیت محسوب شود( کاپالن و سادوك، 

  مدل هاي سالمت روان 2-2

این دیدگاه با رویکرد سنتی پزشکی که تالش می کند  : سالمت روان به عنوان باالتر از بهنجار:Aمدل     

انه هاي آشکار بیماري در شخص تعریف کند، منطبق است. به بیان سالمت را به عنوان عدم وجود نش

  دیگر سالمت به حالت معقول و نه بهینه ي کارکرد اطالق می شود.

بر خالف سایر اندام هاي بدن که طوري طراحی شده اند که به : سالمت روان به عنوان بالیدگی: Bمدل

ت انعطاف پذیر دارد. بنابراین همانگونه که رشد شکل ثابت باقی بمانند طراحی مغز به شکلی است که حال

مطلوب مغز مستلزم یک دوره تمام طول عمر است، ارزیابی سالمت روان مثبت هم باید در طول عمر 

  .انجام شود. سالمت روان فرد بزرگسال بازتاب فرایند مستمري از بالیدگی است

ن مدل، سالمت معنوي و روانی را مغلمه اي ای: سالمت روان به عنوان هیجانات مثبت و معنوي: Cمدل    

از هیجانات مثبتی می داند که ما را به انسان هاي دیگر پیوند می دهند. عشق، امید، شادي، بخشندگی، 
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شفقت، ایمان، شکوه و هیبت و قدرشناسی هیجانات مثبت و اخالقی مهمی هستند که در این مدل لحاظ 

ین هیجانات در مورد پیوند هاي انسانی هستند و هیچ کدام شده اند. نکته مهم این است که همه ي ا

  مربوط به خود نمیشوند.

: هوش هیجانی اجتماعی باال منعکس کننده سالمت : سالمت روان به عنوان هوش هیجانیDمدل    

روانی باالتر از حد متوسط است، همانطور که باال بودن بهره ي هوشی بازتاب استعداد هوشی باالتر از 

ط است. این هوش هیجانی در قلب سالمت روان مثبت قرار دارد. هوش ایجانی در این گفته ي متوس

ارستو نمایان است که می گوید هر کسی می تواند خشمگین شود ایکار ساده اي است. اما خشمگین 

شدن در مورد فرد مورد فرد درست به میزان درست، در زمان درست و براي هدف درست و به شیوه ي 

  ب کار آسانی نیست.مناس

سالمت روانی مثبت صرفا مستلزم شاد بودن در قبال  : سالمت روان به عنوان رفاه ذهنی:Eمدل    

دیگران نیست؛ فرد باید در درون خود احساس رفاه کند. مدت ها پیش از آنکه نوع بشر تعاریف سالمت 

ونی تامل نموده اند. براي مثال در روان را مد نظر قرار دهد، انسنانها در مورد مالك هاي شادکتمی در

صورتی که فرد در درون خود احساس نکند که دوستش دارند حمایت اجتماعی عینی دستاورد چندانی 

  نخواهد داشت. به این ترتیب توانایی احساس رفاه درونی مدل مهمی از سالمت روان محسوب می شود.

مکانیسم هاي مقابله وجود دارند که انسان ها  سه گروه گسترده : سالمت روان به عنوان تاب آوري:Fمدل

از آنها براي غلبه بر موقعیت هاي استرس زا استفاده می کنند. نخست شیوه اي وجود دارد که طی آن 

فرد کمک افراد مناسب را بر می انگیزد: که این شیوه جستجوي آگاهانه حمایت اجتماعی نامیده می 

ود دارند که لفراد عمدا از آنها براي تسلط بر استرس استفاده شود. دوم راهبردهاي شناختی هشیاري وج

می کنند. سوم مکانیسم هاي مقابله غیر ارادي انطباقی وجود دارند( که اغلب مکانیسم هاي دفاعی نامیده 

می شوند) که ادراك واقعیت هاي بیرونی را تحریف کرده تا افسردگی، اضطراب و ناراحتی درونی را 

  کاهش دهند. 

با توجه به همه ي مدل هاي فوق بیشتر آشکار می شود که ارائه  دادن یک تعریف واحد از سالمت     

روان کاري بسیار دشوار است. نحوه چگونگی تعریف ما از سالمت روان تمام جوانب وابسته به این حیطه 

د را بپذیریم تعریف را تحت تاثیر قرار می دهد. به عنوان مثال بسته به اینکه کدام یک از مدل هاي موجو

سواد سالمت روان می تواند متفاوت باشد. تعریفی که تا بحال از سواد سالمت روان وجود داشته تا 
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یعنی رویکرد سنتی پزشکی است. که این خود مانند تعریف سالمت روان می  Aحدودي مبتنی بر مدل

  تواند مورد سوال باشد.

  

  سواد سالمت روان 2-3

در میان مردم هر جامعه نشان دهنده شناخت آنها از بیماري هاي روانی و درك سواد سالمت روان     

آنها ار لزوم مراجعه به متخصص و دریافت درمان الزم است. سواد سالمت روان یک عامل تعیین کننده 

). سواد سالمت 2007معنادار سالمت روان و داراي پتانسیل بهبود فرد و جامعه است(کلی و همکاران، 

انش و باورهایی در مورد مشکالت روانی و اختالالت است که به فرد قدرت شناسایی، مدیریت و روان د

  ). 2014پیش گیري را می دهد(الوریرو و آبرانتس، 

) گرفته شده است و باید در HL) سازه اي است که از حوزه سواد سالمت (MHLسواد سالمت روان (

توسط جرم و  "سواد سالمت روان").اصطالح 2016ن، این بافت شناسایی و درك شود( کوچر و همکارا

دانش و باورهایی در مورد  "معرفی شد. آنها سواد سالمت روان را به عنوان  1997همکارانش در سال 

تعریف  "اختالالت روانی که به بازشناسی، مدیریت و پیشگیري از بیماري هاي روانی کمک می کند

توانایی شناسایی اختالالت  - 1) : 2000رد( جرم و همکاران، کردند. سواد سالمت روان چندین جزء دا

آگاهی در مورد عوامل زمینه ساز و فاکتورهاي  -2خاص یا انواع متفاوت دیسترس هاي روانشناختی، 

آگاهی و باورها در مورد کمک هاي حرفه اي  - 4آگاهی و باورها در مورد مداخالت خود کمکی،  -3خطر، 

آگاهی در مورد اینکه  - 6که شناسایی و کمک طلبی را تسهیل می کند، و نگرش هایی  -5دردسترس، 

چگونه در زمینه سالمت روان اطالعات کسب کنیم. اتحادیه بیماري هاي روانی و سالمت روان کانادا 

سواد سالمت روان را به عنوان طیف وسیعی از مهارت هاي شناختی و اجتماعی و ظرفیت هایی  ) 2007(

بهداشت روان می شود؛ تعریف می کند. اخیرا سواد سالمت روان با توجه به تعاریف قبلی  که موجب ارتقاء

؛ 2015(کوچر و باگنل و وي،  سواد سالمت و همچنین خود سواد سالمت روان اینگونه تعریف شده است

): آگاهی از چگونگی کسب و حفظ سالمت روان مثبت، آگاهی از اختالالت روانی و 2014کوچر و وي، 

(دانستن زمان و  رمان آنها، گاهش انگ مربوط به اختالالت روانی، و افزایش سودمندي کمک طلبید

مکان کمک طلبی و افزایش توانمندي هاي طراحی شده جهت بهبودي قابلیت هاي خود مدیریتی و 

  مراقبت سالمت روان فرد).
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  ابعاد سواد سالمت روان 2-4

  توانایی بازشناسی اختالالت روانی: 1- 2-4

آگاهی در مورد اختالالت روانی و توانایی شناسایی عالیم و نشانه هاي آنها اولین قدم در رفتار کمک       

و دریافت خدمات سالمت روان است. هشتاد درصد از جوانان آمریکایی موفق به دریافت خدمات   طلبی

مرتبط با سواد سالمت روان ). یکی از محدودیت هاي 2002سالمت روان نمی شوند(کاتااوکا، ژانگ و ولز، 

). افزایش سواد 2002پایین بودن نرخ شناسایی و درمان اختالالت روانی است( مجتبائی و همکاران، 

  ).2007سالمت روان ممکن است استفاده عملی از خدمات سالمت روان را باال ببرد(رایت و همکاران، 

شناسایی کنند یا واژه هاي روانپزشکی را نمی بسیاري از مردم نمی توانند به درستی اختالالت روانی را 

) بر این باور است که افرادي که یک پریشانی روانی را تجربه می کنند یا نشانه هاي 2012دانند. جرم(

یک اختالل روانی را دارند باید بدانند که این عالیم و نشانه ها را به یک اختالل روانی نسبت دهند. این 

که شناسایی یک اختالل موجب سهولت در فرایند کمک طلبی و درمان می  مساله از آن جهت مهم است

  شود( همان منبع).

براي مثال در پژوهشی در استرالیا اکثر شرکت کنندگان نشانه ها را به عنوان یک اختالل روانی تشخیص  

فرنی را  درصد افراد نشانه هاي اسکیزو 27درصد از افراد نشانه هاي افسردگی و  39دادند اما تنها 

) تحت عنوان باور ها در مورد درمان و پیامد هاي 2009شناختند. در مطالعه اي که کرمود و همکاران(

اختالالت روانی انجام دادند دریافتند که بیشتر شرکت کنندگان تشخیص دادند که فرد توصیف شده در 

رد توصیف شده به کار می ویگنت دچار یک اختالل روانی است و افسردگی برچسب رایجی بود که براي ف

بردند. همچنین شخصی با یک مشکل مغزي یا روانی برچسب رایجی بود که براي شخصی که در ویگنت  

) 2009مبتال به سایکوز توصیف شده بود؛ به کار می بردند. در پژوهشی دیگر آبرام، دورینگ و کوران(

  وانند.نشان دادند که زنان در تشخیص افسردگی پس از زایمان خود نات

  

  آگاهی در مورد چگونگی کسب اطالعات در زمینه سالمت روان: 2- 2-4

هیچ پژوهشی در مورد اینکه  بهترین روش اطالع رسانی در زمینه سالمت روان کدام روش است      

منتشر نشده است. زمانی می توان بهترین روش اطالع رسانی در حوزه سواد سالمت روان را مشخص کرد 

  اطالعات در بین عموم مردم صورت گیرد. که نیاز سنجی
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) انجام دادند دریافتند که افراد در زمینه سالمت روان (به 2015در مطالعه اي که آرمسترانگ و یانگ (

  ترتیب فراوانی) دنبال اطالعات زیر هستند:

 چگونگی مقابله با استرس - 1

 شناسایی نشانه هاي اختالالت روانی - 2

 ت خودکشی گرایانه داردچگونگی گفتگو با شخصی که تمایال - 3

 کمکی - تکنیک هاي خود - 4

 گزینه هاي مختلف براي درمان - 5

 چگونگی گفتگو با یک بیمار روانی - 6

 خدمات سالمت روان موجود در جامعه - 7

هنوز در بسیاري از کشورهاي با درآمد کم یا متوسط، اطالعات سالمت روان معمول در دسترس      

مانند پوشش خدمات خیلی ناقص است(سازمان جهانی نیست یا جهت نظارت بر شاخص هاي ضروري 

  ).2013بهداشت، 

اطالعات سالمت روان می تواند از منابع مختلفی تامین شود به عنوان مثال متخصصان سالمت روان،      

خانواده، دوستان، کتاب ها، اینترنت و ... . اما صحت و قابل اطمینان بودن اطالعاتی که از این منابع 

) انجام دادند سیزده 2006کنیم می تواند متفاوت باشند. در مطالعه اي که پاول و کالرك(  دریافت می

منبع کسب اطالعات در زمینه سالمت روان را که به ترتیب از سوي شرکت کنندگان دقیق و مورد 

درصد شرکت کنندگان اطالعات سالمت  12اطمینان ارزیابی شدند، کشف کردند. به عنوان مثال تنها 

  ان در اینترنت را دقیق و مورد اطمینان ارزیابی کردند.رو

 )%59,7متخصصان سالمت روان( - 1

 )%53,8پزشکان عمومی( - 2

 )%29,8، سازمان هاي داوطلبانه یا خیریه( NHSجزوات  - 3

 )%15,3افرادي که مشکالت سالمت روان مشابهی دارند( - 4

 )%15برنامه هاي تلویزیونی یا رادیویی( - 5

 )%13,4دوستان یا اعضاي خانواده( - 6

 )%13,1مقاالت روزنامه ها یا مجالت( - 7
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 )%12,1اینترنت( - 8

 )%7,6خطوط تلفن کمک کننده موسسه هاي خیریه یا داوطلبانه( - 9

 )%7,1دایره المعارف پزشکی خانگی یا کتابهاي مشابه آن(  -10

 )NHS)6,8%خط تلفن مستقیم  -11

 )%4,1سایر( -12

 )%3,5درمانگرهاي جایگزین یا مکمل( -13

ع مهم براي دریافت اطالعات در زمینه سالمت تبدیل شده است و براي جمعیت اینترنت به یک منب      

). 2013؛ فاکس و دوگان، 2013عمومی مقدار انبوهی از اطالعات پزشکی را فراهم می کند( چانگ، 

). با این وجود 2011کاربران اینترنتی به طور وسیع از این اطالعات استفاده می کنند( بري و دومگان، 

عات اغلب غیر سازمان دهی شده و داراي کیفیت پایین و گاها داراي زبانی فنی هستند(چانگ، این اطال

). برخی از پژوهش ها این اطالعات را کامال غیر مفید می دانند(کاتن و 2001؛ کالین و هاینس،2013

موجب  ). اطالعات سالمت آنالین ممکن است در برخی افراد2010؛ کوچ وستر و همکاران؛ 2004گوپتا، 

پریشانی می شود. مخصوصا کسانی که اضطراب بیماري دارند و به طور مداوم از اینترنت اطالعات می 

  ). 2014؛ سینگ و براون، 2011گیرند اضطرابشان بیشتر می شود( بائومگارتنر و هارتمن، 

 "ن پدیده افزایش اضطراب از طریق جستجوي اطالعات مرتبط با سالمت از اینترنت به عنوا     

معرفی شده است. سایبرکندریا به طور کلی به عنوان جستجوي اطالعات مرتبط با سالمت  "سایبرکندریا

به صورت آنالین که منجر به اضطراب بیشتر در مورد سالمتی فرد و همچنین این اضطراب ویژه می شود؛ 

ه دارد که از طرفی ). سایبرکندریا به یک دور باطل اشار2015تعریف شده است( استار سیویچ و بل، 

اضطراب در مورد سالمت منجر به جستجوي اطالعات سالمت در فضاي مجازي میشود و از طرف دیگر 

  ).2016خود این جستجو منجر به افزایش اضطراب سالمت می شود( پوئل و همکاران، 

  

 آگاهی در مورد سبب شناسی و عوامل خطر اختالالت روانی 3- 2-4

راد در زمینه شناسایی عوامل خطر و سبب شناسی بیماري هاي روانی شامل آگاهی و باورهاي اف     

تداعی هاي اساسی می شود که افراد براي توضیح چگونگی مبتال شدنشان به اختالالت روانی به کار می 

  ).2000برند( جرم، 
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  آگاهی در مورد خوددرمانی 4- 2-4

ه فرد جهت کاهش یا حذف کامل نشانه هاي اقدامات خود کمکی شامل کلیه راهبردهایی می شود ک     

 )2012بیماري آنها را سازگارانه تلقی می کند(جرم، 

) در پژوهشی  رایج ترین اقدامات خودکمکی زنان مبتال به افسرگی پس از 2014گاي و همکاران(   

  زایمان را اینگونه توصیف کردند:

 بیرون رفتن از منزل - 1

 اختصاص دادن زمانهایی براي خود - 2

 است شغلدرخو - 3

 درخواست کمک از اعضاي خانواده - 4

 اجراي برنامه هاي براي کودکان - 5

 تخلیه هیجانات از طریق اعمالی مانند گریه کردن - 6

 رفتن به کلیسا - 7

 نوشیدن الکل - 8

 سیگار کشیدن - 9

 مصرف ماري جوانا -10

 خوردن غذاهاي راحت -11

 آگاهی در مورد خدمات حرفه اي در دسترس 5- 2-4

ه اي روي جوانان دریافتند که افراد جوان و والدین آنها به طور گسترده ) در مطالع2007جرم و رایت(     

اي می پذیرند که احتماال مداخالت مفیدي جهت درمان اختالالت روانی وجود دارند و بیشتر مداخالت 

غیر رسمی و عمومی را ترجیع می دهند. نگرش این افراد نسبت به مداخالت دارویی تخصصی و بستري 

  رستان منفی است.کردن در بیما

) در مطالعه اي از شرکت کنندگان خواستند که مشخص کنند که شخص 2009کرمود و همکاران(      

مبتال به افسردگی که در ویگنت توصیف شده بود جهت درمان اختاللش چه کاري انجام دهد. حدود 

کردن حمایت هاي  درصد شرکت کنندگان فراهم 29درصد افراد ارائه حمایت هاي بین فردي، حدود 50



19 

درصد افراد مراجعه به دکتر یا بیمارستان را پیشنهاد کرده بودند. این درصد ها براي 14مالی و تنها 

  درصد بودند.33، و 23، 28شخص مبتال به اختالل سایکوتیک به ترتیب 

  

  کمک طلبی 2-5

تالالت روانی کمک درصد از افراد مبتال به اخ38) گزارش می دهد که تنها 1998مک لینان(        

) گزارش کردند که مبتالیان به اختالالت جدي سالمت 1997دریافت می کنند. در حالی که بایر و پی(

درصد خدمات را  50تا  20روان مانند مشکالت ارگانیکی مغز، افسردگی و اختالالت سایکوتیک تنها 

مبتال به افسردگی و اضظراب شدید  درصد از افراد 34تا 18دریافت می کنند. مطالعات نشان داده اند که 

ساله در نروژ انجام  16تا  15در پی درخواست کمک حرفه اي بر می آیند. در پژوهشی که میان نوجوانان 

درصد از افراد مبتال به افسردگی یا اضطراب شدید درخواست کمک کرده 34گرفت معلوم شد که تنها 

ان و نوجوانان از مشکالت سالمت روان رنج می برند درصد کودک 10). 2006اند( زاچریسون و همکاران، 

). عدم درمان به موقع 2016که از این تعداد تنها یک سوم جهت درمان مراجه می کنند(آنیا و همکاران، 

مشکالت سالمت روان منجر به مشالت شدید و مزمن روانشناختی می شود که هزینه قابل توجهی را بر 

 17تا  4درصد کودکان  25ي دیگر در استرالیا نشان می دهند که تنها جامعه تحمیل می کند. مطالعه ا

ساله که مبتال به یک اختالل روانی بوده اند از خدمات سالمت روان استفاده کرده اند(ساویر و همکاران، 

درصد از افراد مبتال به بیماري هاي روانی هیچ گونه خدماتی دریافت نمی کنند و 70). عموما 2001

  ).2013نقش مهمی را در دوري از درمان بازي می کند(هاندرسون و همکاران، استیگما 

براي توضیح اینکه چرا بزرگساالن در پی درخواست کمک هاي حرفه اي برنمی آیند داللیل زیادي      

وجود دارد. به عنوان مثال نگرش منفی عمومی نسبت به کمک طلبی، نگرانی در مورد هزینه هاي 

قل، محرمانه بودن، و باور به این که افراد خود می توانند مشکالت خودشان را حل کنند خدمات، حمل و ن

). در دسترس نبودن 2001و همچنین این باور که درمان نمی توانند کمک کننده باشد(مجتبائی، 

حت خدمات سالمت روان زمانی که افراد به این خدمات نیاز دارند، نگرانی در مورد اینکه با نامهربانی ت

درمان قرار گیرند و همچنین عدم اطالع افراد از اینکه به کجا باید مراجعه کنند از دیگر عوامل عدم 

  ).2001مراجعه افراد براي دریافت خدمات می باشند(فاکس و همکاران، 
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با وجود همه این موانع عوامل زمینه ساز یا تسهیل کننده اي براي کمک طلبی وجود دارند که از       

آنها می توان به تحصیالت باال، طوالنی بودن دوره هاي اختالل روانی عمده(بلومنتال و اندیکات، بین 

  )، اشاره کرد.2004)، دوستان صمیمی و پزشکان عمومی( کوزاك و همکاران، 1996

  موانع اصلی در کمک طلبی به ترتیب عبارتند از:1- 2-5

 بیماري هاي روانی نگرش هاي عمومی، ادراك شده و برچسب زننده نسبت به .1

 رازداري و صداقت .2

 مشکل بودن شناسایی نشانه هاي بیماري هاي روانی .3

 نگرانی در مورد ویژگی هاي شخصیتی ارائه دهنده خدمت .4

 اعتماد به نفس( این مشکل) کمک نمی خواهد .5

 سطح دانش و آگاهی فرد در مورد خدمات سالمت روان .6

 کمک به خود ترس و استرس در مورد واقعیت کمک طلبی و منشاء .7

 در دسترس نبودن( به عنوان مثال زمان، رفت وآمد و هزینه) .8

 سخت بودن درمان یا عدم تمایل به تجربه هیجان .9

 احساس مزاحم بودن هنگام کمک طلبی .10

 ترجیع مراجعی دیگر(خانواده و دوستان) غیر از مراجع حرفه اي .11

 نگرانی در مورد تاثیر بر شغل .12

 را درك نمی کنند و مهارت سازگاري را ندارند. این نگرش که دیگران نیاز به کمک .13

  عوامل تسهیل کننده کمک طلبی: 2- 2-5

 تجربیات مثبت گذشته در کمک خواهی - 1

 حمایت اجتماعی یا تشویق از طرف دیگران - 2

 اطمینان و صداقت ارائه دهنده خدمت - 3

 روابط مثبت با کارکنان ارائه دهنده خدمات - 4

 تحصیالت و آگاهی - 5

 مشکل جدي درك مشکل به عنوان یک - 6

 سهولت ابراز هیجان و باز بودن - 7
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  استیگما 3- 2-5

) که 1966تاریخچه مطالعات برچسب زدن و انگ مرتبط با بیماري هاي روانی به پژوهش هاي شف (     

) که به مطالعه تعدیل نظریه برچسب 1989بررسی نظریه برچسب زنی و مطالعات لینک و همکاران( به 

). آنها در مورد اثرات منفی انگ زدن به افراد مبتال به 2011ایت و همکاران، زنی پرداختند، بر می گردد(ر

اختالالت روانی و کسانی که از خدمات سالمت روان بهره می برند، گزارش هایی ارائه کرده اند. اما از 

طرف دیگر مطالعاتی وجود دارد که نشان می دهند به کار بردن اصطالحات روانپزشکی به وسیله مردم 

؛ پن 2005راي برچسب زدن به مشکالت سالمت روان می تواند باعث بد نامی شود( انگرمایر و مچینگر، ب

). به هر حال پژوهش هاي دیگري هم وجود دارند که معتقدند برچسب زنی جنبه هاي 2001و ماولین، 

ث شود که ). آنها نشان می دهند که برچسب زنی می تواند باع2010مثبت و منفی دارد(ةینک و فالن،

شخص مبتال به بیماري روانی خدمات الزم را دریافت کند و باالخره باعث بهبود نشانه ها شود. بنا براین 

الزم است یک مرز اساسی بین برچسب زنی به شخص و برچسب زنی به مشکل قائل شد و این زمینه ساز 

  سهیم شدن شخض در خدمات روانپزشکی می شود.

نگرشی تحقیر آمیز در رابطه با شرایط معینی و نسبت به افرادي که از نظر جایگاه استیگما به عنوان        

). پیچیدگی بیشتر در این 1963اجتماعی در سطحی پایین قلمداد می شوند؛ تعریف شده است( گافمن، 

قسمت این است که انگ سازه اي چند بعدي است که به شیوه هاي مختلف توصیف و اندازه گیري شده 

القوه موجب ناهمسانی در شواهد می شود. اشکال مختلف استیگما از زوایاي مختلفی مورد است و ب

نگرش هاي برچسب زننده اي که شخص نسبت به  - استیگماي شخصیبررسی قرار گرفته اند که شامل 

که خود برچسب  استیگماي درونی) ، 2004( گریفت، کریستین، جرم، اوانس، و گراوس،  -دیگران دارد

ز نامیده می شود به فرایندي اطالق می شود که در آن نگرش هاي برچسب زننده مردم از طرف زنی نی

درصد  7/41شخص بیمار قبول و درونی سازي می شوند و میزان شیوع آن در بین بیماران روانی شدید 

باورهایی که افراد نسبت به نگرش هاي  -استیگماي ادراك شده)، 2013است( گرلینگر و همکاران، 

استیگمایی که در روابط  - استیگماي میان فردي)، 2004( گریفت و همکاران،  -برچسب زننده دارند

به این  استیگماي اشتراکی)؛ 2007میان فردي و درگیري هاي زندگی رخ می دهد( یانگ و همکاران، 

یگران برچسب معناست که خانواده یا دوستان نزیک بیمار احساس کنند به دلیل رابطه با بیمار، از طرف د

)؛ تجربه هاي 2003(کوریگان و همکاران، رفتار هاي تبعیض آمیز). 2002خورده اند(اوستمان و جلین، 
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سیاست هاي اختصاصی و سازمان هاي دولتی که فرصت  - تبعیض ساختاري)؛ 1999انگ زننده( وال،

). همچنین 2004تسون، هاي افراد مبتال به بیماري روانی را محدود می کنند( کوریگان، مارکوتز، و وا

فرایندي که در آن شخص از طریق عدم برقراري رابطه مورد تبعیض قرار می گیرد تحت عنوان 

). عالوه بر این 2002به آن اشاره شده است( اوستمان و همکاران، "تجمعی "یا  "مودب"استیگماي 

مثال استیگماي  گونه هاي متفاوت استیگما که بحث شد خودشان نیز چند بعدي هستند به عنوان

شخصی اجزاء مختلفی دارد شامل میل به تبعیض اجتماعی، ادراك اختالل روانی به عنوان عامل ضعف و 

سستی، باور به خطرناك بودن، بی میلی براي صمیمی شدن با دیگران، میل به حسن نیت و کنترل 

  ). 2009اجتماعی( جرم و اوه، 

زه سالمت روان، استیگما را متشکل از سه سازه مرتبط می مفهوم سازي سه جانبه ي استیگما در حو     

). افکار قالبی شامل باورهایی می شود که 2002داند: کلیشه ها، تعصب و تبعیض( کوریگان و واتسون، 

افراد نسبت به فردي که دچار یک اختالل روانی است دارند به عنوان مثال این باور که بیمار روانی 

ناك است. تعصب به معناي موافقت با افکار قالبی افراد است که منجر به  شخصی ضعیف، قوي، یا خطر

واکنش هیجانی ( مثال ترس، نفرت) نسبت به بیمار روانی می شود. در حالی که تبعیض رفتاري مرتبط با 

واکنش هیجانی است( مثال دوري از شخص بیمار به دلیل اینکه احساس کنیم او خطرناك است، 

). این مدل مفهومی در پیشینه پژوهش هاي مربوط به استیگما در زمینه سالمت 2013پسکیسولیدي، 

کوئیروگا،  آنجلس لس د و سانتوس پرز سانز، روان به فراوانی مورد استفاده قرار گرفته است( مونوز،

). البته اختالفات قابل توجهی در عملیاتی کردن مفهوم استیگما در بین پژوهش هاي مختلف 2011

). همچنین مفهوم سازي سه گانه استیگما را متشکل از اجزاء 2013د( دیکسون، موراي و دیچز، وجود دار

جداگانه ي شامل شناختی، عاطفی و رفتاري در نظر می گیرند( مک کیگ، هنسی، هیري و ادریسکول، 

ین ). در کل مطالعات موجود نشان می دهد که استیگما آنطور شایسته است فهمیده نشده است و ا2015

به دلیل مشکالت روش شناختی و پژوهشی مطالعات موجود است و نیاز به پژوهش هایی بیشتر و با 

  ).2016روشهاي پژوهشی متفاوت است( آنیا و همکاران، 

فرهنگ، سنت و همچنین دسترسی به  تحصیالت و خدمات سالمت همگی در ایجاد آگاهی از       

). مطالعات اخیر نشان داده اند که ترس، شرمساري و 2012، بیماري هاي روانی موثرند(چیئون و چیائو

  استیگما نسبت به بیماري هاي روانی در کشورهاي درحال توسعه بیشتر از کشورهاي توسعه یافته است. 
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Abstract: 

     One of the health dimensions that has attracted the attention of communities is 

increasing mental health. Mental health literacy refers to the knowledge and attitudes of 

individuals towards mental health as factors influencing the mental health of a community. 

The aim of this study was to investigate the effectiveness of group psychological training 

on mental health literacy among those referring to health centers. The research population 

consisted of all the people referred to the health centers, of whom 60 were randomly 

selected. A random sample of 30 people in the experimental group and 30 others in the 

control group were replaced. The experimental group received group psychological 

training during the five sessions while the control group did not receive any training. Both 

groups before and after education were evaluated by the Mental Health Literacy Scale 

(MHLS). The results showed that psychological training improved the level of mental 

health literacy in the experimental group compared with the control group. Also, 

comparing the results in the two groups showed that group psychological training 

improved the recognition of mental disorders, the knowledge of how to obtain information 

on mental health, information about available professional services and help seeking in 

mental health assistance. Regarding the results, it can be concluded that group 

psychological training is effective on the level of mental health literacy of people referring 
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