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چکیده
سالمت روانی دانشجویان علوم پزشکی به لحاظ . شودسالمت روان یکی از ابعاد مهم سالمتی محسوب می:زمینه و هدف

مطالعه حاضر با هدف مقایسه سالمت . اي برخوردار استها، از اهمیت ویژهها با سالمت جسم و روان انسانبودن آنمرتبط
.هاي اول و آخر دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی رفسنجان انجام شدروان دانشجویان سال

، 1391- 1392ی که در نیمسال اول سال تحصیلی در این مطالعه توصیفی، کلیه دانشجویان مقطع کارشناس:هامواد و روش
SCL90نامه استاندارد نامه دموگرافیک و پرسشاطالعات با استفاده از پرسش. دانشجوي سال اول یا آخر بودند، بررسی شدند

، )0-84(فاقد اختالل روانی : طبقهچهاروضعیت سالمت روانی در،)0- 332(با توجه به نمره قابل اکتساب . آوري گردیدجمع
یک از ابعاد، میانگین هردر. گردیدبندي طبقه) 254-332(شدید ، و )169- 253(متوسط ، )85-168(اختالل روانی خفیف 

به ترتیب به عنوان فاقد اختالل، اختالل خفیف، متوسط و شدید در نظر گرفته 01/3-4و 01/2-3، 01/1-2، 0-1نمره 
.مستقل و مجذور کاي تجزیه و تحلیل گردیدندtزمون دقیق فیشر، اطالعات توسط آمارهاي توصیفی، آ. شد

میانگین و انحراف معیار نمره سالمت روان دانشجویان مورد . نفر بود250کننده در مطالعهتعداد دانشجویان شرکت:هایافته
41/50±65/29ر و در دانشجویان سال آخ56/71±54/50به طوري که در دانشجویان سال اول 13/65±20/46بررسی 

ترین اختالالت روانی در دانشجویان، افکار پارانوئیدي، وسواس اجباري و حساسیت در شایع). p=001/0(محاسبه گردید 
.)p=031/0(بوددار ت با سالمت روان معنیارتباط جنسیوروابط بین فردي 

دختر نسبت به دانشجویان پسر نیاز به دانشجویان سال اول نسبت به دانشجویان سال آخر، و دانشجویان: گیرينتیجه
این امر اتخاذ تدابیري جهت شناخت عوامل مؤثر در بروز اختالالت . حمایت بیشتري جهت ارتقاء وضعیت سالمت روان دارند

. سازدها را ضروري میروانی و بکارگیري اقداماتی جهت برطرف کردن آن
سال اول، سال آخر، SCL90روان، دانشجویان، سالمت:هاي کلیديواژه

دانشجوي دکتري پژوهشی، گروه بیهوشی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران)ولنویسنده مسئ(-1
hadavimaryam@yahoo.com: ، پست الکترونیکی034-34258497: ، دورنگار034-34258397: تلفن

نشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایرانکارشناس هوشبري، مرکز تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاري و مامایی، دا-2
جراحی، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران-مربی گروه آموزشی پرستاري داخلی-3
کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران-4
نان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایراناستادیار گروه آموزشی ز-5
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مقدمه
حالت رفـاه کامـل   «سازمان بهداشت جهانی، سالمتی را 

جسـمی، روانــی و اجتمـاعی و نــه فقـط عــدم بیمـاري یــا     
با توجه با این تعریف، به هـیچ  . تعریف نموده است» ناتوانی

یک از ابعاد سالمتی در مقایسه با دیگر ابعـاد اولویـت داده   
از ایـن ابعـاد شـناخته    سالمت روان کـه یکـی   . نشده است

شده، به معناي آن است که افراد حس خوشایندي نسـبت  
هاي الزم براي برقراري ارتباط به خود داشته باشند، مهارت

مؤثر را کسب کرده باشند، احساساتشان را مدیریت کنند و 
از جملـه  . توانایی از میان برداشتن مشـکالت را دارا باشـند  

تـوان  روان برخوردارند میهاي افرادي که از سالمتویژگی
هــا، توانــایی کنتــرل و عالقــه زیــاد بــه اســتفاده از توانــایی

پذیري و آموختن سریع مسایل و مدیریت اضطراب، انعطاف
].1[و حفظ ارتباط را نام برد توانایی ایجاد 

دانشجویان، امیدهاي جامعه و سازندگان فـرداي کشـور   
ی و برطـرف  شوند و پرداختن به بهداشت روانـ محسوب می

هاي بهداشت ریزيها از ضروریات برنامهکردن مشکالت آن
عدم برخورداري دانشجویان از سالمت ]. 2[و سالمت است 

کامل روانی منجـر بـه اخـتالل در انجـام تکـالیف درسـی،       
کاهش انگیزه، ایجاد اضطراب، ترس و نگرانی شده و سـبب  

در هـا  تـوجهی از نیروهـاي فکـري آن   گردد بخش قابل می
].3-4[با چنین مشکالتی هدر رود برخورد

سالمت روانـی دانشـجویان بـه ویـژه دانشـجویان علـوم       
ها با سالمت جسـم  پزشکی، به لحاظ مرتبط بودن شغل آن

افـزایش  . اي برخوردار استها، از اهمیت ویژهو روان انسان
هاي مشاوره دانشـجویی مؤیـد   مراجعه دانشجویان به بخش

، اجتمـاعی و تحصـیلی روزافـزون در    وجود مشکالت روانی
و Jahani Hashemiتحقیقی که توسط ]. 3[باشد ها میآن

دانشـجوي جدیـدالورود دانشـگاه    516همکارانش بـر روي  
% 8/11علوم پزشکی قزوین صورت گرفـت، نشـان داد کـه    

]. 5[دانشجویان از سالمت روان مطلوب برخـوردار نبودنـد   
Tavakolizadeh ــارشو ــر روي   در مطالهمک ــود ب ــه خ ع

دانشجویان دانشگاه علوم پزشـکی گنابـاد گـزارش نمودنـد     
از دانشجویان مشکوك به اختالل روانـی هسـتند و   % 6/31

پسران ورا درروانیاختاللبهمشکوكمواردشیوعمیزان
ــران ــهدخت ــب ب ــد  % 33و % 27ترتی ــالم نمودن ]. 6[اع

Bahreinian پژوهشـی تحـت عنـوان بررسـی    همکارشو
شـهید پزشـکی علـوم دانشـگاه کـارورزان سالمتتوضعی

ا حاکی از بیشتر بودنهمطالعه آننتایج. بهشتی انجام دادند
متـأهلین، دانشـجویان مؤنـث،  درروانـی میزان اخـتالالت 

و پـایین وضـعیت اقتصـادي  منـازل اسـتیجاري،  سـاکنین 
انـد،  عالقـه بـوده  دانشجویانی کـه بـه رشـته تحصـیلی بـی     

ســی میــزان افســردگی در دانشــجویان برر]. 7[باشــد مــی
دانشکده پرسـتاري، مامـایی و پیراپزشـکی رفسـنجان نیـز      

از دانشـجویان بـه درجـات    % 7/50ایـن بـود کـه    زحاکی ا
].8[مختلف افسردگی مبتال بودند 

دانشجویان سال اول اغلب در بدو ورود بـه دانشـگاه بـه    
فـراد  دالیلی از جمله دوري از خانواده، ناسازگاري با سـایر ا 

در محیط زندگی، ترس از ابراز شخصیت، ارتباط با جـنس  
]. 9-12[شـوند  مخالف و مشکالت اقتصادي دچار تنش می

تحقیقات انجام شده در مورد دانشجویان سـال آخـر گـروه    
نظیر مبهم بودن پزشکی نیز حاکی از این است که عواملی 

التحصـیلی،  اي هنگـام فـارغ  آینده شغلی، عدم کفایت حرفه
، نارضـایتی از رشـته   ان هماهنگی بین آموزش و بـالین فقد

-6، 13[اند زا مطرح بودهتحصیلی به عنوان عوامل استرس
5[.
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551و همکارانمریم هادوي

1393، سال 6، شماره 13دوره جله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانم

با توجه به نتایج مطالعات ذکر شده و اهمیـت بهداشـت   
توانـد  روان و در نظر گرفتن این نکته که سالمت روان مـی 

نقش تأثیرگذاري در پیشـرفت تحصـیلی، آینـده شـغلی و     
اجتماعی دانشجویان داشته باشد، مطالعه حاضر با موقعیت 

اي سالمت روان دانشجویان سـال اول  هدف بررسی مقایسه
و آخر دانشکده پرسـتاري، مامـایی و پیراپزشـکی دانشـگاه     

. علوم پزشکی رفسنجان انجام شده است

هامواد و روش
ــه  ــه توصــیفی، نمون ــن مطالع ــورت  در ای ــه ص ــري ب گی

ــه دان ــود و کلی شــجویان مقطــع کارشناســی سرشــماري ب
دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی رفسـنجان کـه در   

ــیلی   ــال تحص ــال اول س ــوان  1391-1392نیمس ــه عن ب
320(دانشجوي سال اول یا آخر مشغول به تحصیل بودند 

آوري نامه براي جمـع از دو پرسش. ، شرکت داده شدند)نفر
از اطالعات استفاده شد که در شروع کـالس درس و پـس  

همــاهنگی بــا اســاتید مربوطــه و ارائــه توضــیحاتی جهــت 
نامـه و ذکـر   سازي هدف پـژوهش، سـؤاالت پرسـش   شفاف

محرمانه ماندن اطالعات، در بین دانشجویانی که تمایل بـه  
آوري شــرکت در مطالعــه داشــتند، توزیــع و ســپس جمــع

اول، اطالعات دموگرافیک با استفاده نامهدر پرسش. گردید
نامـه دوم وضـعیت سـالمت روان    و در پرسـش سؤال14از 

مـورد  SCL90نامـه اسـتاندارد   دانشجویان توسـط پرسـش  
توسـط  1972نامه در سـال  این پرسش. گرفتبررسی قرار
Derogatis ،Lipman وCoviریزي شـد، فـرم نهـایی    طرح

ــد 1976آن در ســال  1984و در ســال ] 14[تهیــه گردی
دید نظر قرار گرفتـه  و همکاران مورد تجDerogatisتوسط 
ــایی پرســش . اســت ــی و پای ــهروای تمطالعادر ر،مذکونام

.ستاهشدبررسی رکشورجخاو خلدامختلف 

Mosala Nejad نامـه را این پرسشایی ــپایراناـهمکو
تاـــ مطالعایرـــ سدرو ]15[د ـــ ناکردهارشزــگ88/0
.]16-19[آمده است تــسدبه86/0و 94/0اییــپاینیز 

بــه صــورت کـه اســت ســؤال 90نامـه داراي  ایـن پرســش 
شـکایت  (ی روانـ الالتاختمیالگروه ع9دهی، خودگزارش

جسمانی، وسواس اجباري، حساسیت در روابط بین فردي، 
افســردگی، اضــطراب، پرخاشــگري، تــرس مرضــی، افکــار  

ــابی مــی) پریشــیپارانوئیــدي و روان ــن . کنــدرا ارزی در ای
یـک از  ه وجـود دارد کـه در هـیچ   سوال اضاف7نامه پرسش
بندي نشده است ولی از نظر بالینی داراي گانه طبقهابعاد نه

. باشنداهمیت می
به طور پراکنده جهت جلـوگیري از آگـاهی آزمـودنی از    

صـورت  بـه هـا پاسـخ . ماهیت آزمون، اضافه گردیده اسـت 
،2= يتـا حـد  ،1= یکمـ ،صفر= چیه(4از صفر تا کرتیل
با توجـه بـه   . نداهشديبندطبقه) 4= زیادلیخیو 3= ادیز

متغیـر  0-332سؤال، نمره قابـل اکتسـاب بـین    7حذف 
وضعیت سالمت روانی هر فرد بـا  بر این اساس،. خواهد بود

فاقـد اخـتالل   : طبقـه چهـار توجه به نمره کسب شـده، در 
اخـتالل  ، )85-168(، اختالل روانی خفیـف  )0-84(روانی 

-332(اختالل روانـی شـدید   ، )169-253(روانی متوسط 
].19[شودبندي میطبقه) 254
درشیوع عالئم روانپزشکی و میزان اختالل تعیینايبر

01/1-2به عنوان فاقد اختالل، 0-1یک از ابعاد، نمره هر
ــف،   ــتالل خفی ــط و  01/2-3اخ ــتالل متوس 01/3-4اخ

اطالعـات بـا اسـتفاده از    . اختالل شدید در نظر گرفته شـد 
هـاي آمـاري   و آزمـون 18نسـخه  SPSSافـزار آمـاري   نـرم 

مسـتقل و مجـذور کـاي    tتوصیفی، آزمـون دقیـق فیشـر،    
ــد ــه و تحلیــل گردیدن دار در نظــر معنــیp>05/0وتجزی

.گرفته شد
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نتایج
کننــده در ایــن نفــر از دانشــجویان شــرکت250تعــداد 

میـزان  (طـور کامـل پاسـخ دادنـد     مطالعه به سـؤاالت بـه   
174کـه  ) بود% 12/78ها نامهبه سؤاالت پرسشدهی پاسخ
نفــر 76هــا را دانشــجویان ســال اول و از آن%) 6/69(نفــر 

163. دادنـد را دانشجویان سال آخر تشکیل مـی %) 4/30(
مذکر %) 8/34(نفر 87از دانشجویان مؤنث و %) 2/65(نفر 

. سـال بـود  92/19±66/1میانگین سنی دانشجویان . بودند
فیک دانشجویان مورد بررسی در جـدول  مشخصات دموگرا

.مقایسه شده است1

1391مشخصات دموگرافیک دانشجویان سال اول و سال آخر دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی در سال - 1جدول 

pمقدار سال آخرسال اولمتغیر

†>08/22001/0±99/1861/0±95/0)میانگین±انحراف معیار(سن 

جنس
)درصد(اد تعد

مؤنث
مذکر

120)97/68(
54)03/31(

43)6/56(
33)4/43(

٭0/.041

وضعیت تأهل
)درصد(تعداد 

مجرد
متأهل

165)83/94(
9)17/5(

65)5/85(
11)5/14(

٭015/0

محل سکونت
)درصد(تعداد 

خوابگاه
منزل شخصی

ايمنزل اجاره

147)5/84(
26)9/14(
1)6/0(

58)3/76(
16)1/21(
2)6/2(

176/0§

درآمد خانواده
)درصد(تعداد 

خوب
متوسط
ضعیف

65)3/37(
88)6/50(
21)1/12(

54)1/71(
21)6/27(
1)3/1(

001/0<§

دارمعنیp>05/0آزمون مجذور کاي         §آزمون دقیق فیشر          ٭مستقل       tآزمون †

ــانگین  ــالمت روان در   می ــل س ــره ک ــار نم ــراف معی و انح
ایـن میـزان   . بـود 13/65±20/46دانشجویان مورد بررسی 

ــال اول   ــجویان سـ ــراي دانشـ ــراي 56/71±54/50بـ و بـ
آزمـون  . بدست آمـد 41/50±65/29دانشجویان سال آخر 

آمــاري اخــتالف میــانگین نمــره کلــی ســالمت روان را در 
). p=001/0(ن داد دار نشادانشجویان سال اول و آخر معنی

فاقد %) 78(نفر از دانشجویان 195بررسی نتایج نشان داد 
داراي اختالل روانی خفیف %) 2/19(نفر 48اختالل روانی، 

موردي . داراي اختالل روانی متوسط بودند%) 8/2(نفر 7و 
از ابتال به اختالل روانی شدید مشاهده نشد بـه طـور کلـی    

و در % 7/28جویان سال اول میزان اختالالت روانی در دانش
). p>001/0(محاسـبه گردیـد   % 8/6دانشجویان سال آخر 

در مقایسه شدت اختالل روانی دانشجویان مـورد بررسـی،   
ــی    ــتالف را معن ــاي اخ ــذور ک ــون مج ــان داد آزم دار نش

)001/0<p .(   ــی ــتالالت روان ــی اخ ــک فراوان ــودار ی در نم
.دانشجویان سال اول و آخر مقایسه شده است
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مقایسه فراوانی اختالالت روانی در دانشجویان سال اول - 1نمودار 
و آخر

رین تـ عبررسی ابعاد مختلف سالمت روان نشان داد شـای 

اختالالت روانی در دانشجویان، افکار پارانوئیـدي، وسـواس   
اجباري و حساسیت در روابط بین فردي بوده است کـه در  

اختالفـی وجـود   این مورد بین دانشجویان سال اول و آخر 
پریشـی و اضـطراب   اخـتالل شـدید در ابعـاد روان   . نداشت

).2جدول (مشاهده نگردید 
مستقل اختالف میانگین ابعاد شـکایت جسـمانی،   tآزمون 

افسردگی، وسواس اجباري، افکار پارانوئید و حساسـیت در 
دار روابط بین فردي را در دانشجویان سال اول و آخر معنی

و انحراف معیار ابعـاد مختلـف سـالمت    میانگین. نشان داد
.نشان داده شده است3روان در جدول 

دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکیدانشجویاندرSCL-90نامهمیزان اختالل در هر یک از ابعاد پرسش–2جدول

ابعاد سالمت روان
فاقد اختالل 

)درصد(تعداد 
اختالل خفیف

)درصد(تعداد 
اختالل متوسط

)درصد(تعداد 
اختالل شدید

)درصد(تعداد 

)6/1(4)2/7(18)8/24(62)4/66(166افکار پارانوئیدي
)8/0(2)6/5(14)8/26(67)8/66(167وسواس اجباري

)2(5)4/4(11)6/19(49)74(185حساسیت در روابط بین فردي
)2/1(3)4/6(16)16(40)4/76(191افسردگی

)4/0(1)4/4(11)2/17(43)78(195یت جسمانیشکا
)0(0)6/3(9)8/12(32)6/83(209پریشیروان

)8/0(2)6/1(4)4/12(31)2/85(213ترس مرضی
)8/0(2)2(5)6/11(29)6/85(214پرخاشگري

)0(0)2(5)12(30)86(215اضطراب
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دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکیدانشجویان سال اول و آخردرSCL-90نامهپرسشلفمقایسه میانگین ابعاد مخت- 3جدول

ابعاد سالمت روان
دانشجویان سال اول

میانگین±انحراف معیار
دانشجویان سال آخر

میانگین±انحراف معیار
pمقدار 

٭>71/0001/0±12/141/0±74/0افکار پارانوئیدي

٭>62/0001/0±05/150/0±66/0وسواس اجباري
٭>57/0001/0±93/045/0±75/0حساسیت در روابط بین فردي

٭>52/0001/0±90/045/0±77/0افسردگی

٭52/0003/0±77/038/0±69/0شکایت جسمانی
62/0657/0±59/045/0±60/0پریشیروان

50/0124/0±61/036/0±63/0ترس مرضی
54/0293/0±62/038/0±64/0پرخاشگري

50/0323/0±57/034/0±56/0اضطراب

دارمعنیp>05/0*: مستقل       tآزمون 

آزمون آماري ارتباط بین وضعیت تأهل، رشته تحصیلی، 
محل سکونت، سهمیه قبولی، تحصیالت والدین، شغل والدین، 

دار نشان نداد رتبه تولد و درآمد خانواده را با سالمت روان معنی
). p=031/0(دار بود تباط جنسیت با سالمت روان معنیولی ار

36به این معنی که اختالل روانی خفیف و متوسط به ترتیب در 
از دانشجویان دختر وجود داشت %) 3/4(نفر 7و %) 1/22(نفر 

در حالی که در دانشجویان پسر، اختالل روانی شدید و متوسط 

نفر 12ر مشاهده نشد و اختالل روانی خفیف نیز تنها د
. گزارش شد%) 8/13(

تجزیه و تحلیل آماري اختالف میانگین کلیه ابعاد سالمت 
روان به استثناي روان پریشی و پرخاشگري را بر حسب 

. دار نشان دادجنسیت در دانشجویان مورد بررسی معنی
بر SCL-90نامه پرسشمیانگین و انحراف معیار ابعاد مختلف

.داده شده استنشان4حسب جنسیت در جدول 
بر حسب جنسیت درSCL-90پرسشنامهمقایسه میانگین و انحراف معیار ابعاد مختلف- 4جدول

دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکیدانشجویان سال اول و آخر

ابعاد سالمت روان
دانشجویان پسر

میانگین±انحراف معیار
دانشجویان دختر

میانگین±انحراف معیار
pمقدار 

٭06/1041/0±88/071/0±61/0افکار پارانوئیدي
٭99/0018/0±79/069/0±53/0وسواس اجباري

٭90/0020/0±68/077/0±50/0حساسیت در روابط بین فردي
٭89/0001/0±59/078/0±48/0افسردگی

٭78/0003/0±54/067/0±50/0شکایت جسمانی
64/0183/0±54/061/0±43/0پریشیروان

٭>67/0001/0±40/062/0±36/0ترس مرضی

59/0812/0±61/057/0±59/0پرخاشگري
٭60/0020/0±45/054/0±41/0اضطراب

دارمعنیp>05/0*:مستقل       tآزمون 
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1393، سال 6، شماره 13دوره جله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانم

بحث
بررسی وضعیت سالمت روان دانشجویان، به ویژه 

درهاآننقش مؤثربهدانشجویان علوم پزشکی با توجه
اي جامعه از اهمیت قابل توجهروانیو بهداشتمتسال

در مطالعه حاضر، میانگین و انحراف معیار . برخوردار است
. بود13/65±20/46نمره کل سالمت روان دانشجویان 

Sadeghian زا و در مطالعه عوامل استرسهمکارشو
ارتباط آن با سالمت روان، میانگین و انحراف معیار نمره 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان را سالمت روان 
وضعیت سالمت .]20[گزارش نمودند 02/46±99/72

روان دانشجویان در هر دو مطالعه بر اساس نمره کسب 
گیرد هر چند که شده، در طبقه فاقد اختالل روانی قرار می

دانشجویان بررسی شده در مطالعه حاضر، نمره بهتر و 
با توجه به یکسان . اندتهتري داشوضعیت سالمت مطلوب

عات، علت اختالف را احتماالً آوري اطالبودن ابزار جمع
هاي دانشجویان ذکر توان ناشی از متفاوت بودن گروهمی

نمود زیرا در مطالعه انجام شده در همدان، دانشجویان 
در پژوهش ) کاردانی، کارشناسی و دکتري(مقاطع مختلف 

.شرکت داده شده بودند
ه حاضر، میانگین و انحراف معیار نمره سالمت در مطالع

براي دانشجویان سال اول SCL-90روان بر اساس آزمون 
و براي دانشجویان سال آخر 54/50±56/71
در . دار بودمحاسبه گردید و اختالف معنی65/29±41/50

و همکاران نیز میزان Jahani hashemiپژوهش 
یش از دانشجویان هاي روانی دانشجویان سال اول باختالل

در هشگاــنداهــبورود ]. 5[سال آخر گزارش گردید 
مقایسه با دوران قبل از آن یعنی دوره دبیرستان، بدین 

واعیـجتمابطدر رواديیازاتتغییرباسبب که اغلب 
در سساــحرسیاــبیــمقطعاست، اهرــهمسانیــنا

ازسیاريبنبودنآشنا]. 21- 22[آید به شمار میدگیــنز
خانواده،ازدوريبدو ورود،دردانشگاهمحیطبادانشجویان

کافیوافرادسایرباقبولی، ناسازگاريرشتهبهعالقهعدم
هستندشرایطیجملهازاقتصادي،ورفاهینبودن امکانات

افتوروانیهايبروز ناراحتیتوانند موجباتکه می
]. 23[هم آورند را در دانشجویان سال اول فراعملکرد

تطابق با محیط در اثر گذشت زمان، آشنایی با سایر 
از قدريتوانددانشجویان و پر کردن خالء خانواده می

فشارهاي موجود بکاهد و در افزایش سطح سالمت روان در 
. طی دوران تحصیل مؤثر باشد

از دانشجویان فاقد اختالل % 78بررسی نتایج نشان داد 
اختالل روانی خفیف و متوسط بودنددچار % 22روانی و 

موردي از ابتال به اختالل روانی شدید مشاهده همچنین، 
و همکاران که وضعیت Tabrizizadehدر مطالعه . نشد

نفر از دانشجویان رشته پزشکی و 232سالمت روانی 
شکی یزد را بررسی نموده بودند، گزارش شد نپزدندا

اختالل . نی بودنداز دانشجویان فاقد اختالل روا% 1/69
از دانشجویان تحت % 9/30روانی خفیف و متوسط در 

در مطالعه فوق همانند مطالعه . بررسی گزارش گردید
مطالعات]. 23[حاضر میزان اختالل روانی شدید، صفر بود

. ، نتایج متفاوتی در برداشته استزمینهانجام شده در این 
ز این حاکی اگزارش انجمن ملی سالمت روانی آمریکا 

دانشجویان از اختالل روانی شدید رنج % 1است که 
ناشی از موجود ممکن است هاي تفاوت].24[برندمی

اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی هايتفاوت ابزار و تفاوت
.باشد
ازاستفادهبامتعدديتحقیقاتگذشتهسالیانطیدر
استشدهانجاممختلفسنیهايگروهرويبرفوقروش

15نتایج مطالعه بررسی سالمت روان افراد باالي ]. 25[
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سال نشان داد شیوع اختالالت روانی با سن همبستگی 
داري دارد، بدین معنی که با افزایش سن شیوع معنی

البته نتیجه ذکر ]. 26[یابد اختالالت روانی افزایش می
شده با مطالعه حاضر تفاوت دارد زیرا مطالعه حاضر، تنها 

در حالی که در طرح است، ویان انجام شده بر روي دانشج
هاي سنی بررسی سالمت روان، از یک سو، فاصله گروه

براي GHQنامه بیشتر بوده است و از سوي دیگر، پرسش
.ات مورد استفاده قرار گرفته استآوري اطالعجمع

رین عتبررسی ابعاد مختلف سالمت روان نشان داد شای
افکار پارانوئیدي، وسواس اختالالت روانی در دانشجویان، 

اجباري و حساسیت در روابط بین فردي بوده است که در 
وجود این مورد بین دانشجویان سال اول و آخر اختالفی

رینعتو همکاران شایTabrizizadehدر مطالعه . نداشت
پارانوئیدي، افکار:به ترتیبشدهمشاهدهروانیاختالالت

حساسیت در روابط متقابل، وسواس اجباري و در مطالعه 
Taziki و همکاران، افکار پارانوئیدي و افسردگی گزارش
نتایج اکثر مطالعات انجام شده در این ]. 23، 27[گردید 

همکارش باوBahreynianزمینه همچون مطالعه 
ترینشایع]. 28[حاضر مشابه است پژوهشهايیافته

یاانطباقبه اختالالتمربوطتوانمیراشدهمشاهدهیمعال
این نکته به ویژه در مورد . دانستجدیدمحیطباسازگاري

هاي علوم پزشکی حائز اهمیت است دانشجویان دانشگاه
زااسترسهاي ها به عنوان محیطهزیرا معموالً از این دانشگا

و ر عملکرد تحصیلی، سالمت جسمیبمنفی اتکه تأثیر
].12[شود، نام برده میدنروانی دانشجویان دار

در این مطالعه، آزمون آماري اختالف میانگین ابعاد 
شکایت جسمانی، افسردگی، وسواس اجباري، افکار 
پارانوئید و حساسیت در روابط بین فردي را در دانشجویان 

بدین صورت که ،دار نشان دادسال اول و آخر معنی

تري برخوردار از سالمت روان مطلوبدانشجویان سال آخر 
و همکاران با مطالعه Rezaeiهاي پژوهش یافته. بودند

ا بر روي سالمت روان نهدر بررسی که آ. حاضر تفاوت دارد
دانشجویان سال اول و آخر رشته پرستاري انجام دادند، 
دانشجویان سال آخر درصد باالتري از اختالالت روانی را 

الیلی همچون نگرانی در مورد آینده دهانآ. نشان دادند
شغلی، مشکالت مالی و سنگینی دروس را علت این امر 

].18[گزارش نمودند 
آزمون آماري ارتباط بین محل سکونت و سالمت روان 

و Jahani hashemiمطالعهدر . دار نشان ندادرا معنی
و کونتـسمحلبینداري معنیوتتفاهمکاران نیز 

که در با توجه به این]. 5[دـنیامستدبهنیرواسالمت
بوده و یا از مطالعه حاضر، اغلب دانشجویان بومی

له أاند، شاید بتوان این مسهاي همجوار پذیرش شدهاستان
در این مطالعه ارتباط بین وضعیت تأهل، . را توجیه نمود

رشته تحصیلی، سهمیه قبولی، تحصیالت والدین، شغل 
دار خانواده با سالمت روان معنیوالدین، رتبه تولد و درآمد

انجام شده بر روي دانشجویان سال اول اتـمطالعدر . نشد
هاي علوم پزشکی قزوین و زابل و آخر دانشگاه

لــمتأهنشجویاــندادرسمانیــجياــهکایتــش
ولی . ]5، 29[دار گزارش شد و اختالف معنیدوــببیشتر

عالیمفراوانیوزیعکه تو همکاران،Tazikiمطالعه در
گلستان پزشکیعلومدانشگاهدانشجویاندرروانیاختالل

به مجردافراددرروانیاختاللمطالعه گردیده بود، عالیم
باید ]. 27[شد دیدهمتأهلافرادازبیشترداريمعنیطور

ا کلیه دانشجویان هنیادآوري نمود که جامعه مطالعه آ
ه حاضر، تنها بر روي در حالی که مطالع،اندبوده

این نکته . هاي اول و آخر انجام شده استدانشجویان سال
نیز شایان ذکر است که در مطالعه انجام شده به منظور 
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بررسی سالمت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل 
GHQنامه از پرسش استفاده شده بود که با ابزار 28

لعه حاضر، ارتباط در مطا].29[مطالعه حاضر متفاوت است 
به این معنی که . دار بودجنسیت با سالمت روان معنی

و % 1/22اختالل روانی خفیف و متوسط به ترتیب در 
از دانشجویان دختر وجود داشت در حالی که در % 3/4

نفر 12دانشجویان پسر، اختالل روانی خفیف تنها در 
گزارش شد و موردي از اختالل روانی شدید و %) 8/13(
به طور مشابه در مطالعه . توسط مشاهده نگردیدم

Taziki،دارينحو معنیبهدخترنیز دانشجویانو همکاران
ومشکالت.]27[داشتندروانیاختالالتپسرانازبیش

اموردرزنانمشارکتارتباط بادرجامعههايمحدودیت
قشراینبودنترحساسومحیطیهاياسترساجتماعی،

مستعدکنندهعواملازخودیدادهاي اطرافروبهنسبت
از.]23[است شدهذکرو روانیعاطفیمشکالتبهآنان

و Sadeghianدیگر، نتایج مطالعه حاضر با تحقیقطرف
heydarianpoor و مطالعهJahani Hashemi و همکاران

وضعیت سالمت وجنسیتبیندار آماريمعنیکه ارتباط
چند به نظر هر، متفاوت است]5، 30[نشد دیدهروانی

رسد اغلب دختران به علت محدودیت بیشتر در مرحله می
بهورودوخانوادهجدایی ازازپسدانشگاه،ورود بهازقبل

قرارزاي بیشترياسترسعواملتأثیرتحتدانشگاه
. گیرندمی

در این مطالعه، میانگین و انحراف معیار ابعاد مختلف
به استثناي پرخاشگري، در SCL-90نامهپرسش

بررسی در. دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر بود
Tazikiهمکاران و همچنین وParvizifard ،و همکاران

شیوع تمامی اختالالت روانی در دانشجویان دختر بیشتر از 
و همکاران Rezaeiولی ] 27، 31[دانشجویان پسر بود 

روانی با جنسیت ارتباط الت گزارش کردند که شیوع اختال
هاي یکی از محدودیت].18[داري نداشته است معنی

مطالعه حاضر، بیشتر بودن تعداد دانشجویان دختر در 
شود از این رو، پیشنهاد می. مقایسه با دانشجویان پسر بود

براي بررسی ارتباط جنسیت با سالمت روان، مطالعاتی با 
. ر و پسر انجام شودتعداد نمونه یکسان از دانشجویان دخت

محدودیت دیگر این مطالعه، عدم تناسب تعداد دانشجویان 
البته زیادتر شدن . سال اول با دانشجویان سال آخر بود

هاي قبل، دلیل ظرفیت پذیرش دانشجو نسبت به سال
انجام مطالعات آتی و کاهش . اصلی این اختالف بوده است

بررسی، هاي مورد اختالف در تعداد دانشجویان سال
.احتماالً نتایج بهتر و قابل استنادتري بدست خواهد داد

گیرينتیجه
دانشجویان سال اول نسبت به دانشجویان سال آخر، و 
دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر نیاز به حمایت

این امر. بیشتري جهت ارتقاء وضعیت سالمت روان دارند
بروز اختالالت اتخاذ تدابیري جهت شناخت عوامل مؤثر در

ا را نهروانی و بکارگیري اقداماتی جهت برطرف کردن آ
انجام مطالعات مشابه در بازه زمانی . سازدضروري می

مناسب، به منظور شناخت عوامل مؤثر و تعیین میزان 
هاي انجام شده، پیشنهاد ریزياثربخشی اقدامات و برنامه

.گرددمی
تشکر و قدردانی

پرستاري، دانشکدهدانشجوییقیقاتتحکمیتهدرطرحاین
به تصویبپزشکی رفسنجانعلومدانشگاهپیراپزشکیومامایی
و همچنینکمیتهاینمحترماعضايازبدینوسیله. استرسیده

نامهپرسشبه سؤاالتدقتوبردباريباکهدانشجویانیتمامیاز
رساندند،تحقیق یاريانجامدرراپژوهشگرانودادهپاسخ

.شودمیتشکرصمیمانه
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Comparison of the Mental Health Status of First- and last-year students of

Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty of Rafsanjan based on SCL90

in 2012
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Background and ObjectiveS: Mental health is one of the important factors of health. The mental health of

medical students is important as it relates to general health of people. The current study aimed to compare the

mental health of first-year and last-year of nursing and midwifery faculty students.

Materials and methods: In this descriptive study all the students who had been enrolled in 2012- 2013 entered

the study. The data were gathered using the standard SCL 90 questionnaire. Demographic information was also

gathered. Considering the acquisition of 0-332 scores, the mental health was categorized as: no mental disorder

(0-84), low mental disorder (85-168), medium mental disorder (169-253) and high mental disorder (254-332). In

each dimension, the mean score of 0-1, 1.01-2, 2.01-3 and 3.01-4 respectively considered as no impairment, mild

impairment, moderate, and severe.The data were analyzed using descriptive statistics, Fisher's exact test,

independent t test and chi-square test.

Results: Two hundred and fifty students participated in this study. The mean and standard deviation of the

mental health of the students were 65.13±46.20; in first-year students 71.56±50.54 and in last-year students

50.41±29.65 (p=0.001). The most prevalent disorders were paranoid delusion, obsessive compulsive disorder

and sensitivity in interrelationships. The relationship between the gender and mental health was significant

(p=0.031).

Conclusion: The female first-year students need more support compared to the male last-year onse to improve

their mental health. New measures should be adopted to identify the effective factors in the mental health and

ways of removing these disorders.

Key words: Mental health, Students, SCL90, First-year, Last-year
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