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Abstract 
Introduction: Many people with mental health problems do not seek professional help but their use of other 
sources of help is unclear. This study conducted to determine the referral pathways in mental patients in Guilan, 
Iran. 
Methods: In this cross sectional study, 308 mental psychiatric patients who referred to the emergency 
department of Shafa educational – remedial Hospital located in Rasht, Iran (Only psychiatric hospital in Guilan 
province), were enrolled during the period January to March 2017. In the current study, as data collecting tools, 
a researcher-made questionnaire was employed. The questionnaire was completed during an interview. The 
questions were about socio-demographic characteristics of patients, psychiatric diagnosis, and the onset of the 
disease, age of onset of psychiatric patients, referral source, the first treatment method employed by the 
mentally ill, reasons for referring to non-medical staff. Collected data were analyzed using frequency tables as 
well Fisher's exact and Chi-square analyses. All statistical analyses were conducted using the software package 
SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois). 
Results: The mean age of the respondents 38.4 years (SD±12.9 years; Min: 5, Max: 75 years). Seventy-five 
(24.4%) respondents were female. The main reported information sources on the help sought were family 264 
(85.7%) and Jurisdictions 31 (10.1%). First therapeutic approach employed by respondents were avow 
(33.8%), followed by traditional and faith healer (39.2%) and only 26.9% of them was medical team. The main 
reasons for the treatment options employed were recommendations from friends and relatives (46.3%), belief 
in a physical cause for the psychiatric disorder (14.2%), and fear of stigma (14%). Manner of the psychiatric 
disorder onset (gradually or sudden onset), age of patient, age at onset of psychiatric disorder, place of residence 
and income were significantly associated with the first employed approach (all P value were less than 0.05). But, 
others including gender, marital status, educational level, nationality and occupation status had not a significant 
effect on the first employed approach (all P value were more than 0.05). 
Conclusions: According to our results, a large number of psychiatric patients prefer to visit non-medical 
practitioners (e.g. traditional and faith healers) at first, especially in rural areas residence, lower- income and 
older age at onset as well those who experienced gradual onset of disease. Non-medical practitioners had more 
likely to be approached first because of locally availability, belief that mental illness are caused by supernatural 
powers and other prevalent cultural belief and the stigma attached to mental illness. 
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 11/12/1331 تاریخ پذیرش مقاله:   11/12/1336 تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده

است. خص نامش زین یمنابع کمک ریاما استفاده آنها از سا ستند،ین یابه دنبال کمک حرفه یو روان یاز مردم با مشکالت روح یاریبس مقدمه:

 انجام شد. النیدر استان گ یبه اختالالت روان پزشک انیمراجعه مبتال ریمس یبررس نییپژوهش با هدف تع نیا

 مارستانیبه بخش اورژانس ب 1331تا اسفند  ید یکه در بازه زمان ،یروان ماریب 311 ،یمقطع یلیتحل یفیمطالعه توص نیدر ا روش کار:

جمع  یقرار گرفتند. برا یمراجعه نموده بودند مورد بررس باشد،یم النیاستان گ یروان پزشک رستانمایاعصاب و روان شفا رشت که تنها ب

 تیجمع یهایژگی. سؤاالت راجع به ودیاستفاده گرد شد،یم لیمحقق ساخته که با استفاده از مصاحبه تکم سشنامهپر کیاطالعات، از  یآور

 یش درمانرو نیمنبع ارجاع، اول ،یروان پزشک یماریسن شروع ب ،یماریشروع ب یگونگچ ،یروان پزشک صیتشخ مار،یب یاجتماع - یشناخت

اطالعات با استفاده از نرم افزار  یکادر درمان بود. پس از جمع آور ریو علل مراجعه به درمانگران غ یروان مارانیبه کار گرفته شده توسط ب

SPSS 20شد. لیو تحل هیتجز شریو ف یمجذور کا یآزمونها و یفراوان عیها با استفاده از جداول توز، داده 

مورد  واحدهای از( درصد 4/24) نفر 51. بود( سال 51 حداکثر و سال 1 حداقل) ؛(12/3 ± 31/4پاسخ دهندگان ) یمتوسط سن ها:یافته

روش  نیدرصد( بود. اول 1/11نفر ) 31 ییدرصد( و مراجع قضا 5/11نفر ) 264ها خانواده ماران،یارجاع در ب یپژوهش، زن بودند. منبع اصل

درصد( و کادر  2/33و دعا درمانگران ) یدرصد(، درمانگران سنت 1/33مورد پژوهش، نذر کردن ) یواحدها توسطبه کار گرفته شده  یدرمان

 یبرا یبه علت جسم درصد(، باور 1/43) انیدوستان و آشنا هیکادر درمان، توص ریمراجعه به درمانگران غ یاصل لی( بود. دل3/26درمان )

، سن (یجیتدر ای ی)شروع ناگهان یروان پزشک یماریشروع ب یچگونگ مار،یسن ب نی( بود. برصدد 14درصد( و ترس از انگ ) 2/14) یماریب

شاهده م یبه کار گرفته شده رابطه معنادار یروش درمان نیو سطح درآمد با اول یشغل تیمحل سکونت، وضع ،یروان پزشک یماریشروع ب

 به کار یروش درمان نیبا اول التیسطح تحص ،یروان پزشک صیتشخ ت،یمتأهل، قو ت،ی(. اما در موارد جنسP < 11/1د )در همه موارد ش

 (.P > 11/1مشاهده نشد )در همه موارد  یگرفته شده، رابطه معنادار

مان )مثل کادر در ریکه در ابتدا به درمانگران غ دهندیم حیترج یروان مارانیاز ب یادیبه دست آمده، تعداد ز جیبا توجه به نتا نتیجه گیری:

 و سن باالتر در زمان شروع ترنییبا درآمد پا ،ییدر مناطق روستا ژهیموضوع به و نیکه ا ندیو دعا درمانگران( مراجعه نما یدرمانگران سنت

دن، در دسترس بو لیبه دل ادیموضوع به احتمال ز نیاند، است و ارا تجربه کرده یماریاز ب یجیتدر یکه شروع یکسان نیمچنو ه یماریب

 .است یروان یماریو انگ ب گرید یفرهنگ یشده است، باورها جادیا عهیماوراء الطب یهاتوسط قدرت یروان یهایماریکه ب نیاعتقاد به ا

 مراجعه، منبع ارجاع ریکادر درمان، مس ریدرمانگران غ ،یاختالالت روان پزشک واژگان کلیدی:
 .است محفوظ ایران پرستاری علمی انجمن برای نشر حقوق امیتم

مقدمه

 تعداد بیماران با اختالل روانی ساالنه رو به افزایش است. در حال حاضر

 برندیممیلیون نفر در سراسر جهان از اختالل روانی رنج  311بیش از 

. [1] کنندیمکه قسمت اعظم آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی 

 1331و  1313 یهاسالآخرین پیمایش ملی سالمت روان ایران که در 
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ساله  64تا  11درصد از افراد  6/23که  دهدیمانجام شده است نشان 

یک سال قبل از پژوهش دچار یک یا چند اختالل روان  کشور، در

. علی رغم کاهش آشکار میزان مراجعه بیماران با [2] اندبودهپزشکی 

به افراد غیر کادر درمان در کشورهای توسعه  هانوادهخااختالل روانی و 

یافته، همچنان در کشورهای در حال توسعه، درمانگران سنتی و محلی 

 شوندیماز کارکرد عملی باالیی برخوردارند و با استقبال بیشتری مواجه 

یک بررسی پیرامون مسیر مراجعه بیماران با اختالل روانی در هند  .[3]

درصد از بیماران، پیش از نخستین مراجعه به  44نشان داد که حدود 

روان پزشک، به دعا درمانگران و درمانگران سنتی مراجعه کرده بودند 

 1311یک مطالعه مقطعی که در ایران در سال  یهاافتهیبر اساس  .[4]

درصد از بیماران با اختالل  31توسط درخشان پور و همکاران انجام شد، 

سال قبل از  11الی  1درصد آنان در طی  35سال و  1روانی در طی 

بسیاری، علل . [1]تحقیق، به درمانگران سنتی مراجعه کرده بودند 

عمده این موضوع را وجود این اعتقاد که بیماری روانی به دلیل خواست 

، انددانسته، گرددیمروزگار، سحر، شانس و اقبال بد، گناه و ظلم ایجاد 

زیرا در چنین شرایطی این افراد برای حل مشکل خود به درمانگران 

 .[6] ندکنیمسنتی، محلی، مذهبی، دعانویسان و فالگیران مراجعه 

به درمانگران غیر کادر  هاخانوادهمراجعه بیماران با اختالل روانی و 

، مؤثرمادی و اقتصادی، به دلیل درمان غیر  یهاانیزدرمان، عالوه بر 

. [5] گرددیمشدن بیماری روانی و مزمن شدن آن نیز  ترمیوخسبب 

مستقیم بهداشتی برای مشکالت  یهانهیهزمجموع  1313در سال 

نفر استفاده کننده از هر  13،342،311 یبرااعصاب و روان در کشور 

ساله،  64تا  11گونه خدمات برای مشکالت اعصاب و روان از افراد 

 یهانهیهزمیلیارد تومان بوده است که نیمی از آن مربوط به  321حدود 

. از این رو [2]یر طب مکمل، سنتی،...( بوده است غیر بهداشتی )نظ

کاهش مراجعه به درمانگران سنتی را به عنوان شاخص مثبتی در 

 .[1] دانندیمر بهداشت روان کشو یهابرنامه

به منظور برنامه ریزی و تدوین اقدامات اثربخش و کارا جهت سوق دادن 

دارای بیماران با اختالل روانی به سمت مراجعات بیشتر و  یهاخانواده

به موقع برای درمان به کادر درمان و بهره برداری بهتر آنها از 

موجود در حیطه بهداشت روان موجود در جامعه، نیاز  یهاسیسرو

دا مسیر مراجعه مبتالیان به اختالالت روان پزشکی قبل هست که ابت

گذار بر آن مشخص شود. در  ریتأثاز مراجعه به کادر درمان و عوامل 

توسط درخشان  هااستاندر برخی از  یاپراکندهایران، مطالعات اندک و 

-1353( در بندرعباس، مسعودزاده و همکاران )1312پور و همکاران )

( در تهران، کرمانی 1351دواری و همکارش )( در ساری، امی1311

( 1311( در تهران، میراب زاده و همکاران )1316رنجبر و همکاران )

( در کل کشور در 1355در تهران و کرمان، شاه محمدی و همکاران )

توجه به خصوصیات متفاوت . [13-1] زمینه انجام شده استاین 

مختلف و اینکه در استان  یهااستانفرهنگی و اجتماعی افراد ساکن در 

در این راستا انجام نشده است، مطالعه حاضر،  یامطالعهگیالن، تاکنون 

با هدف تعیین مسیر مراجعه مبتالیان به اختالالت روان پزشکی در 

 ن انجام شد.استان گیال

 روش کار

طالعه . با توجه به مباشدیماز نوع توصیفی تحلیلی مقطعی  مطالعهاین 

( که شیوع 1353-1311صورت گرفته توسط مسعود زاده و همکاران )

درصد گزارش کرده بودند  11مراجعه به درمانگران محلی و فالگیران را، 

درصد  11، و با در نظر گرفتن احتمال عدم پاسخگویی نزدیک به [11]

از افراد مورد بررسی در پژوهش و با استفاده از فرمول حجم نمونه 

، حجم نمونه این (Cochran’s Sample Size Formul) کاکران

نفر محاسبه گردید. مطالعه با روش نمونه گیری در  311پژوهش، 

 یهاخانوادهن مبتال به اختالل روانی و نفر از بیمارا 311دسترس، روی 

مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان آموزشی درمانی اعصاب و روان 

ازه ، در بباشدیمشفا رشت که تنها مرکز روان پزشکی استان گیالن 

، پس از اخذ رضایت نامه آگاهانه به صورت کتبی 31زمانی دی تا اسفند 

ر مورد بیماران با اختالالت سایکوتیک، د) هاخانوادهاز بیماران روانی و 

 یهاگروهبیماران با اختالل روانی در تمام  انجام شد. ها(خانوادهتنها از 

سنی مراجعه کننده به بخش اورژانس که توسط روان پزشک، دستور 

بستری در بخش اورژانس را داشتند، دارای معیار ورود به پژوهش بودند. 

ماران نیز، معیار ورود به پژوهش، حداقل این بی یهاخانوادهدر مورد 

سال سن و هوشیاری کامل بود. ابزار مورد استفاده در پژوهش  11

پرسشنامه جمعیت )حاضر، یک پرسشنامه محقق ساخته دو قسمتی 

 Nonye یهاپرسشنامهشناختی و پرسشنامه اصلی تحقیق( بر اساس 

و  Kishore(، 2111و همکاران ) Bathla(، 2113و همکاران )

و همکاران  Farooqi(، 2111و همکاران ) Mishra(، 2111همکاران )

( بود که شامل سواالتی 2112و همکاران ) Aghukwa( و 2116)

اجتماعی بیمار، تشخیص روان -جمعیت شناختی  یهایژگیومربوط به 

پزشکی، چگونگی شروع بیماری روان پزشکی، سن شروع بیماری روان 

ین روش درمانی به کار گرفته شده توسط پزشکی، منبع ارجاع، اول

-14, 5]علل مراجعه به درمانگران غیر کادر درمان بود  بیماران روانی و

رزیابی روایی محتوایی پرسشنامه، از دو روش کیفی و کمی . برای ا[11

عضو هیئت  1استفاده شد. در بررسی کیفی محتوا، از ده متخصص )

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم  1علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن و 

بهزیستی و توانبخشی( درخواست شد، نظرات خود را در ارتباط با میزان 

ه و اهداف پژوهش اعالم نمایند. در نهایت هماهنگی محتوای پرسشنام

، اصالحات الزم انجام شد. جهت بررسی روایی هاآنبراساس نظرات 

( و CVRمحتوایی به شکل کمی نیز، از دو ضریب نسبی روایی محتوا )

استفاده شد. برای پایایی پرسشنامه، از  (CVIشاخص روایی محتوا )

طی یک مصاحبه نیمه  روش آزمون مجدد استفاده شد. بدین منظور،

ساختار یافته و در دو نوبت به فاصله دو هفته، پرسشنامه مذکور برای 

تکمیل شد. با استفاده از  هاآننفر از بیماران روانی و یا خانواده  31

اطالعات به دست آمده، میزان توافق در دو بار پاسخگویی توسط آماره 

به دست  53/1شده برابر مقدار آماره کاپا محاسبه  کاپا محاسبه گردید.

 شد.آمد، از این رو پایایی پرسشنامه مناسب تشخیص داده

 SPSS Version 20ها، از نرم افزار برای تجزیه و تحلیل داده

ف انحرا ±استفاده شد. برای توصیف متغیرهای کمی، از میانگین 

معیار و برای متغیرهای کیفی، از فراوانی مطلق )درصد( همراه با 

ها نیز از آزمون استفاده شد. برای تحلیل داده %31مینان فاصله اط

Chi-Square مورد  یهاو فیشر استفاده شد. در تمامی روش

به عنوان سطح آماری معناداری در نظر گرفته  α= 11/1استفاده، 

شد. جهت انجام تحقیق، پس از اخذ کد کمیته اخالق از دانشگاه 

با  (،IR.USWR.REC.1396.10) علوم بهزیستی و توانبخشی

از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به بیمارستان  یانامهیمعرف
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شفا مراجعه شد و پس از کسب اجازه از مسئولین مربوطه، به 

واحدهای مورد بررسی، در مورد هدف تحقیق، روش اجرا، محرمانه 

بودن اطالعات گردآوری شده، مدت زمان اجرای تحقیق و کاربرد 

ضیحات الزم داده شد. همچنین به واحدهای مورد ، توهاافتهی

و عدم  باشدیبررسی، یادآوری شد که شرکت در پژوهش، آزادانه م

قبول شرکت در پژوهش، یا ادامه ندادن به همکاری، هیچ گونه 

 را ندارد. شودیتاثیری بر خدمات درمانی که در بیمارستان ارائه م

سب ی که از پرونده کسؤاالت پرسشنامه به استثنای تشخیص بیمار

شد، مابقی توسط محقق، طی مصاحبه با بیمار یا خانواده بیمار )در 

 مورد بیماران با اختالل سایکوتیک(، تکمیل گردید.
 

 توزیع فراوانی بیماران مورد بررسی بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی :1جدول 

 درصد فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی بیماران

   جنسیت

 4/24 51 زن

 6/51 233 مرد

 111 311 جمع

   وضعیت سنی )سال(

11> 1 6/2 

11-31 51 5/22 

3-41 31 1/31 

41-11 13 2/13 

11≤ 53 5/23 

 111 311 جمع

   وضعیت تأهل

 6/41 121 مجرد

 3/41 126 متأهل

 14 43 مطلقه

 6/3 11 بیوه

 111 311 جمع

   وضعیت شغلی

 3/63 131 بیکار

 5/36 113 شاغل

 111 311 جمع

   (میلیون تومان) وضعیت درآمد

6/1> 211 1/61 

1- 6/1 16 2/1 

1-2 64 1/21 

2≤ 15 1/1 

 111 311 جمع

  214111±145111 میانگین وضعیت درآمد و انحراف معیار )تومان(

  311111 میانه درآمد )تومان(

   سطح تحصیالت

 6/66 211 زیر دیپلم

 4/33 113 دیپلم و بیشتر

 111 311 جمع

   قومیت

 6/11 253 گیلک

 4/11 31 سایر

 111 311 جمع

   محل سکونت

 6/63 136 روستا

 4/36 112 شهر

 111 311 جمع

هاافتهی

( SD ±جمعیت شناختی تحقیق، شامل: میانگین سنی ) یهاافتهی

درصد( از آنها  4/24نفر ) 51بود و  35/31(± 31/12شرکت کنندگان )

درصد( در گروه سنی  1/31. اکثر بیماران )دادندیمزنان تشکیل  را

، مجرد 35/31± 31/12سال(، با میانگین و انحراف معیار  41-31)

درصد(، با  6/11درصد(، گیلک ) 6/63درصد(، روستایی ) 6/41)

 1/61درصد( بودند.  3/63درصد( و بیکار ) 6/66تحصیالت زیر دیپلم )

درصد از  1/12هزار تومان داشتند.  611ی زیر درصد از بیماران، درآمد

ی و ناگهان)بیماران سایکوتیک بودند. چگونگی شروع بیماری روانی 
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درصد از بیماران، به صورت تدریجی بوده است. از  3/31، در (تدریجی

 6/13سال،  11درصد بیماران در سن زیر  1/1نظر سن شروع بیماری، 

 4/13سال و  41تا  31بین  درصد 4/21سال،  31تا  11درصد بین 

 سال بودند. 41درصد باالی 

 

توزیع فراوانی بیماران مورد بررسی بر حسب اولین روش درمانی به کار گرفته  :2جدول 

 شده

 درصد فراوانی اولین روش درمانی به کار گرفته شده

 1/32 33 گرفتن دعا از دعانویس

 3/26 11 پزشکان یهادرمان

 6/1 2 ن شناس و مشاورمشاوره گرفتن از روا

 1/33 114 نذر کردن پیش منذر

 1/5 22 درمان سنتی

 111 311 جمع

 

آمده است، بیشترین علل مراجعه به  3جدول همان طور که در 

درمانگران غیر کادر درمان توسط بیماران روانی، توصیه دوستان و 

 2/14درصد( و باور به علت جسمی برای بیماری روانی ) 1/43آشنایان )

 درصد( بود.
 

 علل مراجعه به درمانگران غیر کادر درمان توسط بیماران روانی :3جدول 

 درصد فراوانی علل مراجعه به درمانگران غیر کادر درمان

نبود روان پزشک در محل سکونت و مسافت زیاد 

 محل سکونت تا مرکز روان پزشکی
21 1/5 

 3/1 1 ترس از شوک برقی

 3/1 4 یر کادر درمانهزینه کمتر درمانگر غ

 3/1 1 ترس از زنجیر و زندانی شدن در مرکز روان پزشکی

 14 43 ترس از انگ بیماری روانی

 1/43 131 توصیه دوستان و آشنایان

 1/1 25 تجربه مثبت درمانی در موارد مشابه

 2/14 44 باور به علت جسمی برای بیماری روانی

 دیگر یهاروشجدی نبودن عالئم بیماری و اینکه با 

 قابل درمان است.
13 2/4 

 1 3 دسترسی آسان به درمانگران غیر کادر درمان

 6/1 1 ترس از عوارض داروهای روان پزشکی

 2/3 11 باور به علل خرافی برای بیماری روانی

 111 311 جمع

 

درصد از بیماران  5/11به تفصیل آمده است،  4جدول همان طور که در 

مرکز روان پزشکی ارجاع شده بودند. خود ارجاعی و  توسط خانواده به

 درصد( بود. 1ارجاع از پزشک عمومی )

 

 منبع ارجاع بیماران روانی به مرکز روان پزشکی :4جدول 

 درصد فراوانی منبع ارجاع

 5/11 264 خانواده

 6/2 1 دوستان و آشنایان

 3/1 4 متخصص غیر روان پزشک

 1/11 31 مراجع قضایی

 3/1 1 هزیستیمراجع ب

 1 1 پزشک عمومی

 1 1 خود بیمار

 111 311 جمع

تجزیه و تحلیل اطالعات نشان داد که بین چگونگی شروع بیماری، سن 

بیمار، وضعیت شغلی، محل سکونت، سطح درآمد و سن شروع بیماری 

با اولین روش درمانی به کار گرفته شده رابطه معنی داری وجود دارد 

(11/1 > P ولی .) ،تشخیص روانتأهلبین سطح تحصیالت، جنسیت ، 

پزشکی و قومیت با اولین روش درمانی به کار گرفته شده رابطه معنی 

 (.P> 11/1داری وجود ندارد )

 بحث

هدف از مطالعه حاضر، مسیر مراجعه مبتالیان به اختالالت روان پزشکی 

درصد  51این تحقیق، بیش از  یهاافتهیدر استان گیالن بود. بر اساس 

از واحدهای مورد بررسی، در اولین مراجعه درمانی خود به درمانگران 

غیر کادر درمان مراجعه کرده بودند. این میزان در مطالعات مختلف 

 63درصد تا  21صورت گرفته در دنیا، متفاوت بوده است و مقدار آن از 

 مطالعات یهاافتهیدر ایران نیز بر اساس  .درصد در نوسان بوده است

 2/42درصد تا  3صورت گرفته، این میزان در نقاط مختلف کشور از 

. بیماران با اختالالت [31-13, 11, 3, 4]درصد گزارش شده است 

که برای درمان بیماری روانی در ابتدا به  دهندیمروانپزشکی ترجیح 

درمانگران غیر کادر درمان مراجعه کنند و در نهایت، در صورت عدم 

مسیرهای ارجاع . [31]رمانگران کادر درمان مراجعه کنند نتیجه، به د

بیماران در کشورهای مختلف و حتی شهرهای مختلف یک کشور علی 

رغم تالش در جهت تساوی در آموزش و خدمت رسانی، تفاوت قابل 

محل سکونت  یهاتفاوتبه علت  تواندیم هاتفاوتتوجهی دارد. این 

. [32]شهری یا روستایی(، وضعیت اقتصادی و تاثیرات فرهنگی باشد )

 اندر این پژوهش، میزان مراجعه به درمانگران غیر کادر درمان، در بیمار

با درآمد پایین، بیکار و روستایی بیشتر بود. این یافته در راستای 

و همکاران  Macdonald (،2115و همکاران ) Gomesمطالعات 

(2111،) Ikwuka ( و 2111و همکاران )Clement و همکاران 

به امکانات  توانیم. علت این نتایج را [36-33] ( بوده است2111)

کمتر درمانی، درآمد کمتر روستائیان و وجود بیشتر دعا درمانگران و 

درمانگران سنتی در مناطق روستایی، سواد کمتر روستائیان، بیکاری و 

بیشتر بودن باورهای قدیمی و ماوراء الطبیعه و در مناطق روستایی 

. در این مطالعه، میزان مراجعه به درمانگران غیر کادر [35]بت داد نس

درمان در بیمارانی که شروع بیماریشان به صورت تدریجی بوده است، 

بیشتر از بیمارانی بود که شروع بیماریشان به صورت ناگهانی بوده است. 

. در این [33, 31, 21]این یافته، در راستای دیگر مطالعات بوده است 

کادر درمان در زمان بررسی، بیشترین میزان مراجعه به درمانگران 

شروع بیماری روانی، به طور معنی داری مربوط به بیماران گروه سنی 

سال بود. که همسو با مطالعات  11سال و کمتر از  11بیشتر از 

Stengler ( و 2113و همکاران )Simon ( و 2111و همکاران )Jang 

 توانیم. علت این موضوع را [42-41]( بوده است 2111و همکاران )

سال و حمایت خانوادگی باالتر در  41تا  21به مولد بودن گروه سنی 

. سن شروع بیماری روانی، عاملی مهم [43] سال دانست 21افراد زیر 

. برای مثال در آمریکا، میانگین باشدیمدر مراجعات درمانی فرد مبتال 

سال، برای  11وع بیماری روانی برای اختالالت اضطرابی، سن شر

سال  21سال و برای اختالالت سوء مصرف مواد،  31اختالالت خلقی، 

است. این موضوع نمایانگر آن است که در بسیاری از موارد، شروع 

از زندگی است که شناخت و تجربه فرد محدود  یادورهبیماری روانی در 
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سال، به ویژه مردان و  24تا  11ا محدوده سنی است. از طرفی، افراد ب

 روانی در مقایسه یهایماریبنسبت به  یتریمنفپسران جوان نگرش 

. در این مطالعه بین سایر متغیرهای جمعیت [3]با بزرگساالن دارند 

، قومیت و سطح تحصیالت با تأهلتی شامل جنسیت، وضعیت شناخ

 مشاهده نشد. یارابطهمیزان مراجعه به درمانگران غیر کادر درمان 

بیمار با مراجعه به درمانگران غیر کادر درمان  تأهلبرخالف عدم رابطه 

معنی دار را بین این دو متغیر  یارابطهتحقیقاتی، وجود  در این مطالعه،

 متر افراد مطلقه و مجرد به کادر درمان را گزارش کردندو مراجعه ک

 مختلف یهافرهنگبه تفاوت  توانیمعلت این اختالفات را  .[41, 44]

در میزان حمایت خانوادگی افراد مطلقه و بیوه نسبت داد. عدم رابطه 

تحصیالت و مراجعه به درمانگران غیر کادر درمان به عنوان نخستین 

مراجعه درمانی، در این مطالعه و دیگر مطالعات، نیز گزارش شده است 

. ارتباط معنادار و مستقیمی نیز بین افزایش سطح تحصیالت [46, 44]

دن ش ترکوتاهو افزایش مراجعه به روان پزشک در شروع عالئم بیماری و 

و  Faizan(، 2116و همکاران ) Ibrahim، در مطالعات ریتأخزمان 

( گزارش شده است 2111و همکاران ) Assadو  (2112همکاران )

. عدم رابطه معنی دار بین جنسیت با مراجعه به کادر [41, 45, 23]

. با [11, 43, 46]درمان در این تحقیق، همسو با سایر مطالعات بود 

معنادار بین جنسیت و مراجعه به  یارابطهاین وجود، تحقیقاتی هم 

. علت این اختالفات را [13-11, 44]کادر درمان را گزارش کردند 

به مولد و منبع درآمدی در مردان، زنان یا به نسبت مساوی در  توانیم

 مختلف نسبت داد. یهافرهنگجنسیتی در  یهاضیتبعهر دو و 

ا روش خیص بیماری بعلی رغم نتایج این تحقیق مبنی بر عدم رابطه تش

و  Jang(، 2114و همکاران ) Pradhanدرمانی به کار گرفته شده، 

( رابطه معنی داری را بین 2114( و ولپه و همکاران )2111همکاران )

 که، میزان مراجعه در بیماران یاگونهاین دو متغیر گزارش کردند. به 

الالت با اخت با اختالالت سایکوتیک به طور معناداری بیشتر از بیماران

ان علت مراجعه . در این تحقیق، بیمار[14, 42, 33]غیر سایکوتیک بود 

به درمانگران غیر کادر درمان را به ترتیب: نبود روان پزشک در محل 

سکونت و مسافت زیاد محل سکونت تا مرکز روان پزشکی، ترس از 

شوک برقی، هزینه کمتر درمانگر غیر کادر درمان، ترس از زنجیر و 

زندانی شدن در مرکز روان پزشکی، ترس از انگ بیماری روانی، توصیه 

وستان و آشنایان، تجربه مثبت درمانی در موارد مشابه، باور به علت د

جسمی برای بیماری روانی، جدی نبودن عالئم بیماری و اینکه با 

دیگر قابل درمان است، دسترسی آسان به درمانگران غیر  یهاروش

کادر درمان، ترس از عوارض دارویی داروهای روان پزشکی است و باور 

تا حدودی در  که ،اندکردهای بیماری روانی، گزارش به علل خرافی بر

 .[11, 35, 31, 21]راستای مطالعات سایرین بود 

درصد(، از  5/11نشان دادند که، بیشترین افراد مورد بررسی ) هاافتهی

به مرکز روان پزشکی ارجاع شده بودند. نتیجه فوق  هاخانوادهسوی 

و  Valmaggiaو  (2113و همکاران ) Adeosunهمسو با مطالعه 

باالی بیماران از سوی  ارجاع .[16, 21]( بود 2111همکاران )

ی در هدایت بیماران به ، بیانگر آن است که خانواده نقش مهمهاخانواده

سوی مراکز بهداشتی درمانی و مراکز روان پزشکی دارد. در بسیاری از 

کشورها، ارجاع بیماران اعصاب و روان توسط پلیس و مراجع قضایی 

درصد بوده است.  11 باًیتقر. در مطالعه ما این رقم ردیگیمصورت 

در سیستم بیانگر فقدان برنامه ریزی درست  تواندیممیزان اخیر، 

انتظامی کشور و مشخص نبودن ضوابط اجباری بیماران باشد. وجود 

بودن  ترکینزدپایداری و همبستگی خانوادگی بیشتر در خانوار ایرانی و 

از علل احتمالی دیگر موارد ارجاع  تواندیمارتباطات عاطفی بین اعضا، 

ط ن توسبیشتر از طرف خانواده باشد. در این پژوهش، هیچ یک از بیمارا

درصد از بیماران  3/1درصد( ارجاع نشده بودند و  1پزشک عمومی )

نیز توسط متخصصان غیر روان پزشک به مرکز روان پزشکی ارجاع شده 

(، در هند، نپال، ژاپن، بنگالدش 2111و همکاران ) Hashimitoبودند. 

 ،و منگولیا، منابع اصلی ارجاع بیماران را در سه گروه اصلی، کادر درمانی

 Volpe [26] اندکردهخود بیمار و درمانگران غیر کادر درمان گزارش 

مرور سیستماتیک، ارجاع از پزشکان  یامطالعه(، در 2111و همکاران )

درصد  21درصد و  33ه ترتیب را ب هامارستانیبعمومی و پزشکان 

یزان ارجاع توسط پزشکان عمومی . به طور کلی م[32]گزارش کردند 

. [14, 11]در اکثر کشورهای غیر اروپایی و آمریکای شمالی کم است 

وی درمانگران کادر درمان، نشانگر لزوم ارتقا ارجاع پایین بیماران از س

بالینی پزشکان عمومی و متخصصان غیر روان  یهامهارتدانش و 

روان پزشکی و نیز همکاری گروه اخیر  یهانشانهپزشک در مورد 

. میزان خود ارجاعی و ارجاع از درمانگران غیر کادر درمان به باشدیم

صد( گزارش شد. میزان خود در 1مرکز روان پژشکی در این تحقیق، )

ارجاعی و ارجاع از درمانگران غیر کادر درمان در بسیاری از مطالعات 

. میزان خود ارجاعی کندیمگزارش نشده است و این مقایسه را دشوار 

درصد  31، حدود اندکردهدر مطالعات اندکی که این میزان را گزارش 

 .[32]بوده است 

این پژوهش، وارد نکردن بیماران سرپایی بود.  یهاتیمحدوداز 

عات، تنها به بیماران مراجعه کننده همچنین این شیوه گردآوری اطال

و در مورد کسانی که برای استفاده از خدمات روان  کندیمبسنده 

که این  دهدینم، اطالعی به دست اندننمودهپزشکی تاکنون مراجعه 

آینده مورد توجه قرار گیرد. از آن جایی  یهاپژوهشدر  تواندیمموضوع 

است، در  گذشتهیمع بیماری از شرو هاسالکه در بسیاری از موارد، 

ی رو تواندیمتردید وجود دارد و گذر زمان  هاپاسخزمینه درستی برخی 

این  به توانیممنفی داشته باشد. از نقاط قوت این مطالعه  ریتأث هاآن

نکته اشاره کرد که این مطالعه، نخستین مطالعه صورت گرفته در استان 

در  یامطالعهبه بعد هیچ  11ل . از سویی دیگر، از ساباشدیمگیالن 

زمینه مسیر مراجعه بیماران روانی صورت نگرفته است. مطالعه فوق، 

مسیر مراجعه سالمندان و اطفال مبتال به اختالالت روان پزشکی را نیز 

 در بر گرفته است که در مطالعات محدودی انجام شده است.

 گیرینتیجه

ادی از بیماران روانی و با توجه به نتایج به دست آمده، تعداد زی

که در ابتدا به درمانگران غیر کادر  دهندیمترجیح  شانیهاخانواده

مراجعه نمایند که  (مثل درمانگران سنتی و دعا درمانگران)درمان 

ن و همچنی ترنییپااین موضوع به ویژه در مناطق روستایی، با درآمد 

 ، است و ایننداکردهکسانی که شروعی تدریجی از بیماری را تجربه 

موضوع به احتمال زیاد به دلیل در دسترس بودن، اعتقاد به این که 

ماوراء الطبیعه ایجاد شده است،  یهاقدرتروانی توسط  یهایماریب

این  یهاافتهی باورهای فرهنگی دیگر و انگ بیماری روانی است.

 در تعیین میزان کارایی سیستم ارجاع موجود به کار تواندیممطالعه 

گرفته شود، تا در صورت عدم کارایی مناسب، تدابیر الزم جهت بهبود 
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آن اتخاذ گردد. از طرفی این تحقیق با در دست قرار دادن اطالعات 

بیماران روانی  یهاخانوادهدرمانی فعلی که  یهاروشالزم در زمینه 

برای درمان بیماران خود برمی گزینند و مشخصات جمعیت شناختی 

سیاست  تواندیمکننده به درمانگران غیر کادر درمان،  افراد مراجعه

آموزشی و نیز پیش بینی سایر  یهابرنامهگذاران را جهت تدوین بهتر 

اقدامات الزم جهت بهبود سیستم ارجاع، یاری کند. مراجعه به 

درمانگران غیر کادر درمان و تاثیرات منفی آن در روند بهبودی و 

ش و باالبردن سطح فرهنگی مردم بسیار دریافت درمان بیماران، آموز

 نقش تواندیمکه در انجام این امر  ییهاگروهبا اهمیت است. یکی از 

بهداشت و رابطین  یهاخانهبسزایی داشته باشند، بهورزان شاغل در 

بهداشتی هستند چرا که این گروه از بطن خود این مردم و آشنا با 

اطالعات صحیح را به  ندتوانیمهستند و خیلی خوب  هاآنفرهنگ 

آموزش دهند. آموزش مناسب به بهورزان و رابطین بهداشتی  هاآن

خنثی کننده فرهنگ غلط رایج  تواندیمیکی از راهکارهایی است که 

 در جامعه باشد.

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد روان پرستاری با 

شده و علل آن توسط  درمانی به کار گرفته یهاروشعنوان بررسی 

در مراجعین بیمارستان آموزشی  هاآن یهاخانوادهبیماران روانی و 

 .باشدیمدرمانی روان پزشکی شفا رشت 

 سپاسگزاری

بدین وسیله از کلیه بیماران، همراهان، پرسنل بیمارستان شفا رشت 

در انجام این تحقیق،  شانارزندهو خانم دکتر رستاد به خاطر کمک 

 .شودیمر کمال تشک

 تضاد منافع

که در نگارش این مقاله هیچ گونه  دارندیمنویسندگان مقاله اعالم 

 تضاد منافع وجود ندارد.
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