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  7930اردیبهشت  مودی  /هفته407ی  و ششم/شماره  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان

 8/2/1931تاریخ چاپ:  3/11/1931تاریخ پذیرش:  18/8/1931تاریخ دریافت: 

  

 داخلی مطالعات در روان سالمت های مروری بر شاخص

 
 ۳سموعی راحله ،۲امراله ابراهیمی ،۱قاسمی فرزانه

 
 

چکیده

 حاضر ی مطالعه راستا، این در. دارد زیادی اهمیت سالمت نظام در مختلف سطوح در روانی سالمت وضعیت ارزیابی برای روان سالمت های شاخص ی مطالعه مقدمه:

 .شد انجام داخلی مطالعات نتایج طبق روان سالمت های شاخص تعیین هدف با

 IranMedex،Google scholar، IRANDOC، SID اطالعاتی های پایگاه در 1913-39 های سال از جستجو با که بود نقلی مروری نوع از مطالعه، این ها: روش

 .گرفت صورت مالکو  معیار شاخص، روانی، بهداشت روانی، سالمت های واژه کلید از استفاده با Magiranو 

 طبقه، 13 با فرهنگی -اجتماعی طبقه، 12 با جسمانی طبقه، 94 با شناختی روان جمله از کلی ی حوزه 4 در روان سالمت های شاخصمقاله،  991با بررسی  ها: یافته

 حمایت ،سپس و (درصد 10/1) زندگی های مهارت ها مقاله درصد بیشترین مقاله، 991 از حاصل های یافته طبق. شدند بندی طبقه طبقه، 3با  معنوی و مدیریتی
 .کردند معرفی روانی سالمت شاخص عنوان به را (درصد 09/9)( معنوی و خدماتی عاطفی، ی،)اجتماع

 اجرا و تدوین شناختی روان درمانی مداخالت حتی گیرانه پیش های برنامه برای مناسب آموزشی های بسته توان می روان، سالمت های شاخص از آگاهی با گیری: نتیجه

 .کنند استفاده اجتماعی -روانی های ریزی برنامه برای محتوایی چنین از توانند می سالمت، ی حوزه با مرتبط های دستگاه. نمود

 جسمانیوضعیت ، تمعنوی ،فرهنگیهای  شاخص اجتماعی،عوامل  شناختی، روانعوامل  شاخص، روانی، بهداشت روانی، سالمت واژگان کلیدی:

 
 ؛ 1931مجله دانشکده پزشکی اصفهان . داخلی مطالعات در روان سالمت های مروری بر شاخص .سموعی راحله ابراهیمی امراله، قاسمی فرزانه، ارجاع:

91 (410 :)219-203 

 

 مقدمه

 سیالمت    کننیه   تعییی   هیی   میال   از یکی   عنوان به روان سالمت

 احسیی   از عبییر   آن مفهیو   و شیود  م  گرفته نظر در افراد عموم 

 رقیبیت،  ظرفیت خود، به اتکی خود، کیرآمه  از اطمینین و بودن خوب

و  فکیر     بییقوو   هیی   توانییی   و خودشیکوفیی   و نسیل   بی  تعلق

 کیه  معتوهنیه  نگیر  مثبیت  شنیسیین  روان بی ، ای  در(. 1) است هیجین 

. دانسیت  پیوسیتیر  یی   سیو   دو نبیییه  را روانی   اختالل و بهزیست 

 شیرط   و روانی   اخیتالل  برابیر  در محییفظت   عیمل  روان ، بهزیست 

 در افیراد  کیه  طیور   بیه  ؛(2) اسیت  روان سیالمت  بیه  دستییب  برا 

 مثبیت  وضعیت تواننه م  مثبت   جنبه به نگی  بی نیمالیمی ، بی مواجهه

 (.3) نمیینه حفظ را خود سالمت  و

 هیی   هزینه در جوی  صرفه نظر از روان  سالمت عموم ، بعه در

 بیشیتری   جوامی،،  آرمیین   و ملی   اهیها   پیشیبرد  در معنو  و مید 

 موجییود، هییی  ییفتییه اسییی  بییر خصییو ، اییی  در. دارد را اهمیییت

 بییر  اجزا  تری  دار معن  و تری  مهم از یک  عنوان به روان  اختالال 

 سیهم  ،2222 سییل  در کیه  شیود  می   بینی   پیی   و بیشه م  هی بیمیر  کل 

 از و ییبیه  افزای  درصه 02 هی بیمیر  کل  بیر از عصب  و روان  اختالال 

 (.4-0) برسه هی بیمیر  درمین  بیر کل درصه 10 به کنون  درصه 0/12

 و وضیعیت  بررسی   بیرا   شه  گفته آمیرهی  و شیوع به توجه بی

 ایی   شنیسییی   به جیمعه، هر در روان سالمت مشکال  از گیر  پی 

 (. 6-7) است نییز جیمعه آن در هی شیخص

 هیجیین   هیو   بیی  روان سیالمت  بیی     رابطه مختلف مطیقعی 

 و شییییدکیم  ،(11-13) تحصییییل  عملکیییرد و سرسیییخت  ،(12-۸)

 بهزیسیت  (، 12) خودکیرآمیه  (، 14) بین  خو (، 12) خودشکوفیی 

 دینی ،  هویت(، 16) روان  فشیر بی مویبله راهبردهی (، 10) شنیخت  روان

 یمرورمقاله 
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 مسیووقیت  ،(17) زنیشیوی   رضیییتمنه   و معنو  سیزگیر  و بهزیست 

 اعتمیید  ،(11) آور  تییب  هیجین ، خستگ  ،(1۸) شغل  رضییت و نو 

 ،(22) اجتمییع     سیرمییه  و اجتمییع   حمیییت  همبستگ ، فرد ، بی 

 تأهیل،  تحصییال ،  سیط   اقتصیید ،  مسییل پذیر ، جیمعه هی  شیخص

 .انه نمود  تأییه و بررس  را( 16، 21-23) تفری و  اشتغیل

 پیشیبرد  در که سهم  و روان  سالمت موضوع اهمیت به توجه بی

 سیهم  و معنو  و مید  هی  هزینه در جوی  صرفه نظیر جوام، اهها 

 ایی   در مطیقعه ،دارد هی بیمیر  کل  بیر از روان  اختالال  توجه قیبل

. دارد ضیرور   روان سیالمت  بی مرتبط هی  شیخص شنیسیی  و زمینه

 روان سیالمت  هیی   شییخص  تعیی  هه  بی مطیقعه ای  راستی، ای  در

 .شه انجی 

 

 ها روش

 کلییه   واژگیین  جستجو  طریق از نول ، مرور  صور  به مطیقعه ای 

 در جسیتجو . شیه  انجیی   فیرسی   زبیین  بیه  علم ، هی  سییت در مرتبط

و  SID، Magiran، IranMedex، Google scholar هیییی  سیییییت

IRANDOC  روانیی ، بههاشییت روانیی ، سییالمت هییی  واژ  کلیییهبییی 

 از پی  . شیه  انجیی   1371-10 زمین    بیز  در مال  و معییر شیخص،

 بیه  گردییه؛  حیذ   نییمرتبط  میوارد  موییال ،  رو  و چکییه     مطیقعه

 را دیگیر   متغیرهی  یی متغیر روان، سالمت از غیر که مویالت  که طور 

 میورد  جیمعیه  روان سیالمت  وضیعیت  توصیف به تنهی و نکردنه بررس 

 در و شیهنه  گذاشیته  کنییر  بودنیه  پرداخته درصه و شیوع نظر از مطیقعه

 حیذ   خطی  اقبته) شه استفید  مطیقعه در مویقه 336 کیمل مت  مجموع،

 نییز  میرتبط  موضیوع  بی مویقه به دسترس  عه  یی مرتبط، ا  مویقه اشتبیه 

 اطالعیی   مرتبط، مویال  کیمل مت    مطیقعه از پ (. است داشته وجود

 و بنیه   طبویه  و خالصه بعه،   مرحله در و استخراج مرتبط و نییز مورد

 گردیه. گزار  درصه و فراوان  توصیف ، آمیر طریق از

 

 ها افتهی

  سییل  بیه  مربیو   هیی  مویقیه  درصیه  42 نزدیی   کیه  داد نشیین  هی ییفته

  و 13۸۸-۸1 هییی  سیییل بییه مربییو  درصییه 1۸ حییهود و 12-1311

 هییی  حییوز  در روان سییالمت هییی  شیییخص. اسییت بییود  13-1312

 هیی   جیهول  در معنیو   و مهیریت  فرهنگ ، جسمین ، شنیخت ، روان

 .است شه  ارایه 0-1

، 1-0 هیی   جیهول  در مویقیه  336 بررسی   از حیصیل  هیی   ییفته طبق

درصیه   20/0و   زنیهگ   هیی  درصه( مهیر  1/7) هی مویقه درصه بیشتری 

 شییخص  عنیوان  بیه  را( معنیو   و خیهمیت   عییطف ،   ،)اجتمییع  حمییت

 .کردنه معرف  روان  سالمت

 

 مقاالت مرور اساس بر شناختی روان ی حوزه در روان سالمت معیارهای و ها شاخص. ۱ جدول

 ها شاخص  حوزه
 تعداد

 )درصد(
 ها شاخص  حوزه

 تعداد

 )درصد(

 تسهیل شناختی روان

 کننده

 تسهیل شناختی روان 8( 4/2) کوشی سخت و شناختی روان سرسختی

 کننده

 7( 1/2) شخصیتی صفات و ویژگی

 6( 8/1) شناختی روان های درمان 3( 9/0) آوری تاب

 4( 2/1) فرزندپروری 12( 6/3) یاجتماع ی سرمایه

 2( 0/1) وجود ابراز 1۵( ۵/4) شناختی روان بهزیستی

 1( 3/0) کنترل منبع 24( 1/7) زندگی های مهارت

 1( 3/0) شناختی روان نیازهای 13( 9/3) و ...( یجانی)ه هوش

 1( 3/0) سازگاری 9( 7/2) خالقیت و تفکر سبک

 1( 3/0) اخالقی قضاوت رشد ۵( ۵/1) تنظیمی خود

 2( 0/1) آگاهی ذهن 14( 2/4) بینی خوش خودشکوفایی، شادکامی،

 2( 0/1) خود شناخت 11( 3/3)  خودکارآمدی

 8( 4/2) نفس به اعتماد و نفس عزت 2( 0/1) (جسمی و معنوی ی،)عاطف سالمت

 7( 1/2) ای مقابله مهارت 17( 0/۵) (معنوی و خدماتی عاطفی، ی،)اجتماع حمایت

 تضعیف

 کننده

 تضعیف 1( 3/0) پرخطر رفتار

 کننده

 7( 1/2) متقابل وابستگی و دلبستگی

 1( 3/0) منطقی غیر باور 2( 0/1) دانشجویی خوابگاه در زندگی

 7( 1/2) روانی فشار 2( 0/1) تنهایی و غربت احساس

 1( 3/0) فردی موفقیت فقدان 3( 9/0) توجه نقص و فعالی بیش

 1( 3/0) پرخاشگری 6( 8/1) پارانوئید افسردگی، وسواس، اضطراب،
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 بر جسمانی ی حوزه در روان سالمت معیارهای و ها شاخص. ۲ جدول

 مقاالت مرور اساس

 حوزه
 

 ها شاخص
 تعداد

 درصد)

 8( 4/2) ورزش کننده تسهیل جسمی
 2( 0/1) جسمانی سالمت

 1( 3/0) مناسب یبدن ی توده شاخص

 1( 3/0) کیفیت با خواب

 1( 3/0) بارداری

 1( 3/0) پذیر یکتحر ی روده سندرم کننده تضعیف

 1( 3/0) خوردن اختالل
 2( 0/1) ناباروری

 1( 3/0) ایدز

 2( 0/1) مرضی عالیم
 1( 3/0) مزمن درد

 1( 3/0) جنسی بدعملکردی

 

 بحث

در  1 جهول طبق شنیخت  روان   حوز  در روان  سالمت هی  شیخص

 و مثبیت  ارتبیی   کیه  هییی   شییخص  یعنی   کننیه   تسیهیل    دو دسته

 روانی   سیالمت  بیی  منفی   ارتبیی   کیه  هییی   شیخص   کننه  تضعیف

 حمیییت  انواع زنهگ ، هی  مهیر  هی، آن بی  از. شهنه معرف  داشتنه،

 در بینیی  خیو   و خودشیکوفیی   شیییدکیم ، شینیخت ،  روان بهزیسیت  

 جیمعیت دقیل به زنهگ  هی  مهیر . بود شه  گزار  بیشتر  مویال 

 بیشیتر  در هیی،  انسیین  از یی   هیر  زنیهگ   در آن موضوعی  اهمیت و

 گرفتیه  نظیر  در پژوهشی   مطیقعیی   و ا  مشییور   آموزش ، هی  دور 

 سیالمت  بهبیود  اسیتر ،  میهیریت  داد نشین هی پژوه  نتییج. شود م 

 چیون  هییی   شییخص  دیگیر،  مطیقعیی   و( 24) دارد دنبیل به را روان

 بهزیسیییت (، 14) بینییی  خیییو (، 12) خودشیییکوفیی  و شییییدکیم 

 بیی  مویبلیه  راهبیرد  ،(20) نفی   عیز   وجود، ابراز ،(10) شنیس  روان

 افیزای   را روان سیالمت  زنیهگ   هیی   مهیر  آموز  و روان  فشیر

 کنیه  می   کم  هی ویژگ  ای  که نمود گزار  ا  مطیقعه(. 16) انه داد 

 تصیمیم  نمیینیه،  میهیریت  خیوب   به را دیگران و خود هیجینی  افراد

 محیطی   فشییرهی   بیی  و( 26) بگیرنیه  خی  هی  موقعیت در منیسب 

 (.3) بیشنه داشته بهتر  سیزگیر 

 روان سیالمت  بی مرتبط جسم  هی  ، شیخص2 جهول نتییج طبق

 بیمییر   انیواع  کننیه ،  تضعیف بعه در و ورز  ، کننه  تسهیل بعه در

 موییال   توسط غیر  و ایهز پذیر، تحری    رود  سنهر  چون جسم 

 .شهنه معرف  مطیقعه مورد

 

 مقاالت مرور اساس بر فرهنگی -اجتماعی ی حوزه در روان سالمت معیارهای و ها شاخص. ۳ جدول

 )درصد( تعداد ها شاخص  حوزه

 14( 2/4) زناشویی و زندگی رضایت کننده تسهیل یفرهنگ -اجتماعی

 8( 4/2) یاجتماع -اقتصادی پایگاه

 10( 0/3) تأهل و ازدواج

 4( 2/1) خانواده عملکرد

 11( 3/3) تحصیلی پیشرفت و عملکرد

 6( 8/1) آموزش دریافت

 4( 2/1) بودن شاغل

 4( 2/1) سن

 8( 4/2) جنس

 3( 9/0) (بهزیستی جمله)از  اولیه مراقبت های شبکه

 ۵( ۵/1) موارد سایر

 2( 0/1) تحصیل ترک و سوادی بی کننده تضعیف

 1( 3/0) اجتماعی فعالیت عدم

 2( 0/1) آزاری همسر و خانگی خشونت

 2( 0/1) کاری بی

 1( 3/0) پرخطر رانندگی

 3( 9/0) یمجاز ی شبکه

 6( 8/1) بیوگی و طالق

 7( 1/2) اعتیاد
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 بر مدیریتی ی حوزه در روان سالمت معیارهای و ها شاخص. ۴ جدول

 مقاالت مرور اساس

 ها شاخص  حوزه
 تعداد

 )درصد(

 تسهیل مدیریتی

 کننده

 2( 0/1) سازمانی فرهنگ و جو تعهد،

 6( 8/1) شغلی رضایت

 1( 3/0) بازنشستگی برای آمادگی

 1( 3/0) پاداش و تالش توازن

 2( 0/1) شغلی عملکرد

 3( 9/0) موارد سایر

 تضعیف

 کننده

 7( 1/2) شغلی استرس

 6( 8/1) شغلی فرسودگی

 1( 3/0) سازمان در روانی آسیب

 1( 3/0) کار از غیبت

 1( 3/0) نابرابری

 1( 3/0) کاری شیفت

 

 سیالمت  و جسیم   هیی   شییخص  بی    رابطه هی، پژوه  برخ  در

 بیی  روان و جسیم  است شه  گفته که طور  به(؛ 27-2۸) شه معرف  روان

 هیجینیی   کیه  طیور  همیین  دارنه؛ تأثیر یکهیگر بر و بیشنه م  تعیمل در هم

 فشییرهی   ییی  دارنه تأثیر گوار  وضعیت و اعصیب رو  بر منف  و مثبت

 ایی  . دهنیه  می   قیرار  هیه   را فیزیک  هی  آسیب و ایمن  دستگی  روان ،

 .است جسم و روان سالمت ارتبی  از حیک  مکینیز ،

 و زنیهگ   از رضیییت  بیه  موییال   بیشتر ، در3 جهول نتییج طبق

 میرد  جنسییت  و تأهل و ازدواج تحصیل ، پیشرفت زنیشوی ،   رابطه

 عنیوان  بیه  طیال   و اعتییید  و کننیه   تووییت  هیی   شییخص  عنوان به

 -اجتمییع     حیوز   در روان سیالمت    کننیه   تضعیف هی  شیخص

 و روان سیالمت  ارتبی  مطیقعی ، برخ  در. بود شه  پرداخته فرهنگ 

 (.17، 2۸-21) شه بین  پی  اجتمیع  متغیرهی 

 جسیمین ،  بهزیسیت   را روانی   سیالمت  بههاشت، جهین  سیزمین

 وضیعیت  بی  تعیمل از حیک  ای  و نمییه م  معرف  اجتمیع  و روان 

 هیی  فرصیت  هیم  و هیی  آسییب  بحی   در هیم  اجتمیع  عوامل و روان 

 عوامیل  ارتویی   و شنیسییی   گیرو  در روان سیالمت  بهبیود  و بیشه م 

 .است اقتصید  و اجتمیع  خینوادگ ، فرهنگ ، مختلف

 کننیه   تسهیل عیمل عنوان به شغل  ، رضییت4 جهول نتییج طبق

   کننیه   تضعیف عوامل عنوان به شغل  فرسودگ  و شغل  استر  و

 معرفی   موییال   بیشتر در مهیریت   حوز  در روان سالمت بی مرتبط

 هیی   شییخص  بیی  روان سیالمت  ارتبیی   بیر  تحویویی ،  برخ . شهنه

 شیغل   هیی   ویژگی   و سیزمین  عوامل(. ۸، 1۸) کردنه تأکیه مهیریت 

 روانی ،  سیالمت  ار کمتر برخوردار . دارنهسالمت روان  بی متعیمل  ارتبی 

از دسیت   و ای کیه  کیر شغل ، فرسودگ  و استر  ایجیداز عوامل مهم 

 مشیکال   کیه  همچنیین . بیشیه  م  سیزمین  ور  بهر و   انسین یرو ن دادن

 .بیشنه م  افراد روان  سالمت   کیهنه  سیزمین ، و شغل 

 بیورهیی   و زنهگ  در معنی داشت  دار ، ، دی 0 جهول نتییج طبق

 موییال   بیشتر در روان  سالمت معنو  هی  شیخص عنوان به مذهب ،

 روانی   سیالمت  در معنیو   عوامیل  نوی   مطیقعیت ، در. شهنه معرف 

را در    زنییهگ  معنیی  افیراد  ییت، معنو بیی (. 32-32) شیه  مشیخص 

 ییت آرامی  و امن  وفراتر از خودشیین اسیت    یز چ ،معنی ی ه. اکنن  م

 خییطر بیه   یت،معنو یی  مذهب  . افراد بی بیورهیکنه  را فراهم م روان 

 روانی   فشیرهی به  تر  منیسب هی  پیسخ  ،از آرام  درون  منه بهر 

 دهنه.  م روان  سالمت   کننه  مختل عوامل و

 

 مقاالت مرور اساس بر معنوی ی حوزه در روان سالمت معیارهای و ها شاخص. ۵ جدول

 درصد فراوانی هاشاخص  حوزه

 9( 7/2) 9 (بیرونی و درونی) داشتن مذهبی گیری جهت کننده تسهیل معنوی

 1۵( ۵/4 1۵ داری دین

 2( 0/1) 2 خواندن دعا و قرآن

 12( 6/3) 12 داشتن مذهبی باورهای

 14( 2/4) 14 زندگی در داشتن معنا

 ۵( ۵/1) ۵ محوری خدا

 1( 3/0) 1 معنوی هوش

 2( 0/1) 2 یمذهب بهزیستی

 1( 3/0) 1 گناه احساس کننده تضعیف
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 مفهیوم   روانی ،  سیالمت  کیه  اسیت  آن از حییک   مطیقعه، ای  نتییج

 ابعیید  بیی  بلکیه  بیشیه؛  تعرییف  قیبل شنیس  روان   حوز  در تنهی که نیست

 بنییبرای ، . اسیت  میرتبط  نیز معنو  و مهیریت  فرهنگ ، اجتمیع ، جسم ،

 ابعیید  سیییر  اسیت  الز  حیوز ،  ای  در ریز  برنیمه و مطیقعه گونه هر برا 

 بیی  مرتبط هی  سیزمین راستی، ای  در. شود سنج  و بررس  نیز آن بی مرتبط

 گیرانیه،  پیی   هی  ریز  برنیمه در مطیقعه ای  نتییج از روان سالمت موضوع

 .شه خواهنه منه بهر  بخش  توان حت  و درمین 

 معرفیی  بییی هییی رسییینه و آموزشیی  نظییی  یشیینهید،عنییوان پ بییه

 بیرا   را مخیطبیین  تواننیه  م  روان  سالمت بی مرتبط هی  شیخص

 و مشیور  مراکز همچنی ،. کننه توانمنه بهتر زنهگ  به ییب  دست

 و کننیه   تسیهیل  هیی   شییخص  رو  بیر  رییز   برنیمیه  بی درمین 

 تعرییف  اخیتالال   بی مویبله برا  تر  روش  مسیر کننه ، تضعیف

 و قیوانی   تیهوی   در هیی  شییخص  ایی   کیه  ایی   ضم  نمیینه؛ م 

 برا  توانه م  سالمت، نظی  در مرتبط هی  حوز  هی  دستوراقعمل

 ا  هزینیه  بیی  زمیین     محیهود   در جیمعیه  سیالمت  سط  ارتوی 

 .شود استفید  تر منیسب
 

 و قدردانی تشکر

حمییت میق  و بی  گونه ، بهون هیچمستولصور   به مطیقعه ای 

   نویسنهگین انجی  شه  است. هزینه
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Abstract 

Background: Identifying the indicators for mental health is important for evaluation of mental health at various 

levels of healthcare system. Therefore, the current study aimed to determine the indicators for mental health 

based on national studies in Iran.  

Methods: This was a narrative review which was carried out by searching for articles in IranMedex, Magiran, 

SID, IRANDOC, and Google Scholar databases using keywords such as mental health, mental hygiene, criteria, 

and indicator between the years 2000 and 2016. 

Findings: Reviewing 336 articles, 4 main areas were categorized including psychological area with  

34 categories, physical area with 12 categories, cultural and social area with 19 categories, and spiritual area 

with 9 categories. The highest percentage of articles identified life skills (7.10%) and support (social, emotional, 

service, and spiritual) (5.05%) as mental health indicators. 

Conclusion: By knowing the indicators for mental health, it is possible to design and implement suitable 

educational packages as preventive programs and even mental health interventions. Relevant authorities in 

healthcare can use these contents for mental and social health planning. 

Keywords: Mental health, Indicators, Psychological factors, Sociological factors, Cultural characteristics, 

Spirituality, Body constitution 
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