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مقدمه
ــاي  ــه کارکرده ــتند ک ــا هس ــی از بیماریه ــي گروه ــاالت روان اخت
فــردي، اجتماعــي و شــغلي افــراد را بــا مشــکل مواجــه مــي ســازند. 
ایــن اختــاالت در همــه کشــورها و جوامــع، تمــام ســنین و در هــر دو 
ــع شــهري و روســتایي و  ــراد در جوام ــده مــي شــوند و اف جنــس دی
ــد )1(. ســازمان  ــر مي کنن ــر و غنــي هــر دو را درگی گــروه هــاي فقی
بهداشــت جهانــي، ســامت روانــي را بخــش بســیار مهمــي در حیطــه 
ســامت دانســته و برنامــه ریــزي بــرای ارتقــا آن را الزم مي دانــد )2(. 
بررســي اختــاالت روانــي و تــاش در جهــت کنتــرل و درمــان ایــن 
ــه اهــداف ســامت جامعــه  ــري در دســتیابي ب اختــاالت نقــش موث

ــد )3(. ــا مي کن ایف
تشــخیص اختــاالت روانــي و عوامــل موثــر بــر آن در بین دانشــجویان 
از اهمیــت ویــژه اي برخــوردار اســت زیــرا مانــع از موفقیت و پیشــرفت 

تحصیلــي شــده و آنهــا را از رســیدن بــه جایــگاه عالــی پیشــرفت بــاز 
مــي دارد )4(. ورود بــه دانشــگاه تغییــر عمــده ای در زندگــی اجتماعی، 
ــه  ــه وجــود آورده و مقطعــی بســیار حســاس ب خانوادگــی و فــردی ب
ــادی در ســبک  ــرات زی ــا تغیی ــرد ب ــن دوره، ف ــی رود. در ای ــمار م ش
زندگــی، تغذیــه و روابــط اجتماعــی روبــه رو می شــود )5(. مطالعــات 
ــیوع و  ــش ش ــده افزای ــان دهن ــز نش ــه نی ــن زمین ــده در ای ــام ش انج
شــدت مشــکات روانــی در جمعیــت دانشــجو نســبت به غیر دانشــجو 
می باشــد )6(. آشــنا نبــودن بســیاری از دانشــجویان بــا محیــط 
دانشــگاه در بــدو ورود، جدایــی و دوری از خانــواده، ناســازگاری با ســایر 
افــراد در محیــط زندگــی، کافــی نبــودن امکانــات رفاهــی و اقتصادی و 
از طرفــی مصــرف ســیگار و ســایر مــوارد اعتیــادآور در بین دانشــجویان 
ــی  ــد مشــکات و ناراحت ــی توانن ــه م ــرایطی هســتند ک ــه ش از جمل
ــه  ــن زمین ــت عملکــرد را موجــب شــوند )7(. در ای ــی و اف هــای روان

چکیده
مقدمــه: تشــخیص اختــاالت روانــی در دانشــجویان از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت زیــرا ایــن اختــاالت مــی تواننــد مانــع از پیشــرفت و 
موفقیــت تحصیلــی آنــان در آینــده شــوند. ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن وضعیــت ســامت روانــي در دانشــجویان دانشــکده پرســتاري، مامایــي 

و پیراپزشــکي دانشــگاه علــوم پزشــکي رفســنجان در ســال 1393 انجــام شــد.
ــه ای  ــی طبق ــه روش تصادف ــد ب ــه بودن ــه دارای معیارهــای ورود جهــت مطالع ــن پژوهــش توصیفــی مقطعــی، 400 دانشــجو ک روش کار: در ای
انتخــاب شــدند. ابــزار جمــع آوری اطاعــات پرسشــنامه اطاعــات دموگرافیــک و پرسشــنامه اســتاندارد شــده SCL – 90-R بــود و داده هــا بــه 
صــورت خودگزارشــی جمــع-آوری گردیــد. داده هــا پــس از جمــع آوری توســط نــرم افــزار SPSS نســخه 18 و آزمونهــای آمــاری تــی مســتقل و 

رگرســیون مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.
یافته هــا: بــر اســاس نتایــج، 36 درصــد دانشــجویان از نظــر عایــم کلــی اختــاالت روانــی ســالم و 64 درصــد مشــکوک بــه اختــاالت روانــی 
)50/9 درصــد خفیــف، 10/9 درصــد متوســط و 2/2 درصــد شــدید( بودنــد. بیشــترین اختــال مربــوط بــه اختــال حساســیت میــان فــردی و 
کمتریــن مربــوط بــه اختــال اضطــراب تــرس مرضــی بــود. تفــاوت میانگیــن نمــرات ابعــاد نــه گانــه وضعیــت روانــی بیــن دانشــجویان دختــر و 
پســر معنــی دار )تــی مســتقل، )P > 0/05( و میانگیــن نمــرات دانشــجویان دختــر در کلیــه ابعــاد باســتثنای حساســیت میــان فــردی از میانگیــن 

نمــرات دانشــجویان پســر باالتــر بــود.
نتیجه گیــری: نتایــج مطالعــه نشــان داد اختــاالت روانــی بــه خصــوص اختــال حساســیت میــان فــردی در بیــن دانشــجویان از شــیوع باالیــی 
برخــوردار اســت، بنابرایــن توجــه مســئولین امــر بــه ایــن موضــوع و انجــام اقداماتــی ماننــد برنامــه هــای تفریحــی، فرهنگــی، معنــوی و ... پیشــنهاد 

مــی شــود.
SCL-90 واژگان کلیدی: سامت روانی؛ دانشجویان؛ پرستاری؛ مامایی؛ پیراپزشکی؛

تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.
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ــن  ــان داد بی ــکاران )2011( نش ــلیمانی زاده و هم ــه س ــج مطالع نتای
تجربــه عوامــل اســترس زا شــامل دوري از خانــواده، نگرانــي از آینــده 
شــغلي، عــدم رضایــت از رشــته تحصیلــی و مشــکل مالــي بــا ســامت 
روان دانشــجویان ارتبــاط معنــاداري وجــود دارد )8(. چنیــن یافتــه ای 
در مطالعــه رفعتــی و همــکاران )2012( و مطالعــه قمــری و همــکاران 
ــه  ــد ب ــرات بای ــن تغیی ــار ای ــد شــد )9, 10(. در کن ــز تایی )2010( نی
مشــکات خــاص دانشــجویان گــروه پرســتاری و پیراپزشــکی ماننــد 
فشــارهای روحــی و روانــی محیــط بیمارســتان، انگیــزه پاییــن و عــدم 
عاقــه بــه رشــته، برخــورد بــا مســایل و مشــکات بیمــاران و مشــاهده 
درد و رنــج آنــان نیــز اشــاره نمــود )11(. در ایــن زمینــه نتایــج مطالعه 
اســدی ذاکــر و همــکاران )2012( نشــان داد دانشــجویان پرســتاری 
بعــد از اولیــن تجربــه بالینــی از نظــر ســامت روان آســیب پذیرتــر می 
ــج مطالعــه ســلیمانی زاده و همــکاران  ــر اســاس نتای شــوند )12( و ب
)2011( همبســتگي معنــاداري بیــن ســامت روان دانشــجویان 
پرســتاری و عوامــل اســترس زاي آموزشــي شــامل نگــرش نامناســب 
جامعــه بــه حرفــه پرســتاري و مشــخص نبــودن نقــش حرفــه اي در 
دوران تحصیــل وجــود داشــت )8(. نتایــج مطالعــات صــورت گرفتــه در 
خــارج از کشــور نیــز نشــان مــی دهــد امــروزه دانشــجویان پرســتاری 
نســبت بــه گذشــته بیشــتر بــا مســائل روانــی مواجــه هســتند و ایــن 
ــر غیبــت از کاس، اختــال در تفکــر  مســائل باعــث مشــکاتی نظی

منطقــی و افــت تحصیلــی آنــان مــی گــردد )13, 14(.
ــه  ــورهایی از جمل ــده در کش ــام ش ــات انج ــج مطالع ــاس نتای ــر اس ب
ــای  ــترس ه ــردگی و اس ــاس افس ــن، احس ــتان و چی ــه، پاکس نیجری
روانــی و نیــز ســایر اختــاالت تطابقــی و اضطرابــی از جملــه مشــکات 
موجــود در زمینه ســامت روان دانشــجویان رشــته های علوم پزشــکی 
بــوده اســت )15-17(. در داخــل کشــور نیــز مطالعــات مختلفــی بــر 
روی دانشــجویان دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور انجام شــده و در 
نتایــج آنهــا انــواع مختلفــی از اختــاالت روانــی گــزارش شــده اســت 
)4-6, 18-20(. در زمینــه پرســتاری نیــز ســلیمانی زاده و همــکاران 
ــتاری 28  ــجویان پرس ــی را در دانش ــاالت روان ــیوع اخت )2011( ش
ــی و  ــه رضای ــج مطالع ــاس نتای ــر اس ــد )8(، ب ــزارش کردن ــد گ درص
ــتاری دارای  ــجویان پرس ــد دانش ــم 30/6 درص ــکاران )2006( ه هم
اختــاالت روانــی بودنــد کــه از ایــن تعــداد 65/4 درصــد در ســال اخــر 
ــد  ــل بودن ــه تحصی ــال اول دانشــگاه مشــغول ب و 34/6 درصــد در س
ــر روی  ــه ب ــز ک ــکاران )2013( نی ــتناب و هم ــه ارش )21(. در مطالع
ــز انجــام شــد نمــره ســامت روان 38/6  دانشــجویان پرســتاری تبری
ــه  ــج مطالع ــر اســاس نتای ــود )22(. ب ــن ب درصــد از دانشــجویان پایی
اســدی و همــکاران )2014( نیــز 34/2 درصــد دانشــجویان پرســتاری 
در رده آســیب پذیــر ســامت روان قــرار گرفتــه و 6/1 درصــد از 

ــد )23(. دانشــجویان ناســالم بودن
خطــر فزاینــده اختــاالت روانــی در بیــن قشــر علــوم پزشــکی و توجــه 

بــه نقــش موثــر آنــان در ســامت و بهداشــت روانــی جامعــه در جهــت 
ــی  ــه خصــوص اهــداف درمان ــوب شــغلی ب ــه اهــداف مطل رســیدن ب
حائــز اهمیــت بــوده و اختــاالت روانــی مــی تواننــد در کاهــش کارایی 
آنهــا نقــش داشــته باشــد )20(. بــا بررســی میــزان اختــاالت روانــی 
در بیــن دانشــجویان ، مــی تــوان میــزان ســامت روانــی را در بیــن آن 
هــا ارزیابــی کــرد و نســبت بــه افزایــش آگاهــی دانشــجویان در مــورد 
ــن  ــدام نمــود. در ای ــا اق ــرات منفــی اختــاالت و کاهــش دادن آنه اث
میــان دانشــجویان پرســتاري و مامایــي، نیروهــاي متخصــص آینده در 
بخــش بهداشــت و درمــان خواهنــد بــود کــه نقــش مهمــي در ارائــه 
مراقبــت، درمــان و حمایتهــاي جســمي و روانــي از بیمــاران دارنــد. لذا 
بــراي داشــتن نیــروي انســاني ســالم، خــاق و توانمنــد بایــد از هــم 

اکنــون بــه ســامت ایــن دانشــجویان توجــه کــرد )22(.
ــاالی اختــاالت  ــه اهمیــت موضــوع و شــیوع ب ــا توجــه ب ــن ب بنابرای
روان شــناختی در بیــن دانشــجویان و بــا توجــه بــه ایــن کــه بســیاری 
از ایــن اختــاالت، قابــل ارزیابــی، تشــخیص، پیگیــری و مهم تــر از آن 
قابــل پیشــگیری هســتند و بــا عنایــت بــه ایــن کــه اکثریــت مطالعات 
ــی  ــه بررس ــوده و ب ــتفاده نم ــنامه GHQ اس ــده از پرسش ــام ش انج
ارتبــاط ســامت روان بــا عوامــل محیطــی و آموزشــی پرداختــه و یــک 
ــد و  ــه داده ان ــی از نمــره ســامت روان دانشــجویان ارائ ــن کل میانگی
مطالعــه ای بــا اســتفاده از ابــزار SCL-90 کــه بــه طــور کامــل ابعــاد 
نــه گانــه اختــاالت روانــی را بررســی قــرار مــی دهــد در دانشــجویان 
پرســتاری یافــت نشــد و بــا در نظــر گرفتن تغییــرات شــرایط اجتماعی 
ــای  ــی وتفاوته ــات قبل ــام مطالع ــان انج ــه زم ــبت ب ــادی نس و اقتص
محیطهــای دانشــگاهی در شــهرهای کوچــک مانند رفســنجان نســبت 
ــاالت  ــن اخت ــدف تعیی ــا ه ــه ب ــن مطالع ــان و... ، ای ــز، کرم ــه تبری ب
ــي و پیراپزشــکي  ــي در دانشــجویان دانشــکده پرســتاري - مامای روان

دانشــگاه علــوم پزشــکي رفســنجان انجــام شــد.

روش کار
ــه  ــت. جامع ــي اس ــي مقطع ــه ای توصیف ــش مطالع ــن پژوه ای
ــي  ــتاري، مامای ــته هاي پرس ــجویان رش ــامل دانش ــش ش پژوه
و پیراپزشــکی دانشــکده پرســتاري مامایــي و پیراپزشــکي 
ــر  ــه ب ــد. حجــم نمون ــوم پزشــکی رفســنجان بودن دانشــگاه عل
اســاس فرمــول  بــا در نظــر گرفتــن P = 0/4، ضریــب اطمینــان  
ــرای  ــه ب ــد ک ــبه گردی ــر محاس ــت 0/05، 370 نف 95 % و دق
جلوگیــری از ریــزش نمونــه هــا و اطمینــان بیشــتر 400 نمونــه 
ــه صــورت تصادفــي  ــه گیــری ب جمــع آوری گردیــد. روش نمون
طبقــه اي بــود. بدیــن صــورت کــه هــر رشــته بــه صــورت یــک 
ــورت  ــه ص ــا ب ــه ه ــداد نمون ــد و تع ــه ش ــر گرفت ــه در نظ طبق
ــر  ــس دانشــجویان در ه ــداد و جن ــا تع ــی و متناســب ب تصادف
ــی انتخــاب شــد.  ــر رشــته تحصیل ــل از ه ــال تحصی ــرم و س ت
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معیارهــاي ورود شــامل شــاغل بــه تحصیــل بــودن در دانشــکده 
پرســتاري، مامایــي و پیراپزشــکي رفســنجان، نداشــتن ســابقه 
ــوادث  ــابقه ح ــتن س ــته، نداش ــاه گذش ــزان در 6 م ــرگ عزی م
ناگــوار در 6مــاه گذشــته و رضایــت جهــت شــرکت در مطالعــه 
ــابقه  ــمي و س ــاص جس ــاي خ ــابقه بیماریه ــتن س ــود. داش ب
بیمــاري روحــي روانــي مشــخص معیارهــای خــروج را تشــکیل 

ــد. می دادن
ــت  ــات جمعی ــنامه اطاع ــات، پرسش ــع آوری اطاع ــزار جم اب
شــناختی شــامل )ســن، جنــس، وضعیــت تاهــل، محل ســکونت 
فعلــي، رشــته تحصیلــی و ســال ورود( و پرسشــنامه اســتاندارد 
شــده SCL – 90-R بــود و داده هــا بــه صــورت خودگزارشــی 
ــب  ــس از کس ــه پ ــورت ک ــن ص ــه ای ــد. ب ــع آوری گردی جم
ــر از همــکاران پژوهــش در  اجــازه از مســئولین دانشــگاه دو نف
محــل تشــکیل کاســها حاضــر و پرسشــنامه هــا را در اختیــار 
ــه پــس از پاســخگویي  ــد و بافاصل ــرار مــی دادن دانشــجویان ق

ــد. توســط دانشــجویان جمــع آوري می کردن
پرسشــنامه اســتاندارد شــده SCL – 90-R دارای 90 ســوال می 
ــه وضعیــت روانــی شــامل افســردگي  ــم نــه گان باشــد کــه عائ
)13 ســؤال(، اضطــراب )10 ســؤال(، خودبیمارانــگاری )11 
ــط  ــیت در رواب ــؤال(، حساس ــار )10 س ــواس و اجب ــؤال(، وس س
بیــن فــردي )9 ســؤال(، پرخاشــگري )6 ســؤال(، تــرس مرضــي 
ــي )10  ــؤال(، روان پریش ــدي )6 س ــکار پارانوئی ــؤال(، اف )7 س
ســؤال( و ســواالت اضافــی )7 ســوال( را مي ســنجد. بــرای دســت 
ــت شــده در  ــف ثب ــا اســتفاده از طی ــون ب ــه پاســخ آزم ــی ب یاب
پرسشــنامه )هیــچ، کمــی، تــا حــدی، زیــاد، بــه شــدت( نمــرات 
صفــر تــا چهــار بــه میــزان شــدت طیــف داده و بــر اســاس طبقه 
بنــدی ســواالت، فراوانــی و درصــد هــر بعــد محاســبه گردیــد. 
ــی ابتــدا جمــع کل  ــم روان ــرای محاســبه شــاخص کلــی عای ب
ــبه و  ــدی محاس ــم 9 بع ــده از عای ــت آم ــه دس ــای ب ــره ه نم
ــون )90( تقســیم شــد.  ــداد ســواالت آزم ــر تع نمــره حاصــل ب
ایــن پرسشــنامه در ســال 1972 توســط دراگوتیــس و همــکاران 
طرحریــزي شــد، فــرم نهایــی آن در ســال 1976 تهیــه گردیــد 
و در ســال 1984توســط دراگوتیــس و همــکاران مــورد تجدیــد 
نظــر قــرار گرفــت )24(. روایــی و پایایــی پرســش نامــه مذکــور، 
ــده  ــی ش ــور بررس ــارج کش ــل و خ ــف داخ ــات مختل در مطالع
ــه روش بازآزمایــي 0/97 و  اســت. ضریــب پایایــي پرسشــنامه ب
حساســیت ، ویژگــي و کار آیــي آزمــون بــه ترتیــب 0/94 ، 0/98 
و 0/96 گــزارش شــده اســت )25, 26(. دراگوتیــس بــرای تعیین 
ــا  ــرش ب ــه ب ــه از نقط ــر حیط ــکی در ه ــم روانپزش ــیوع عای ش
میانگیــن 2/5 اســتفاده نمــوده اســت و میانگیــن نمــرات 2/5 و 
باالتــر از آن در هــر حیطــه را بــه عنــوان حالــت مرضــی گــزارش 

داده اســت. در ایــن مطالعــه در هــر بعــد میانگیــن نمــرات کمتــر 
یــا مســاوی 0/5 نشــان گــر فــرد کامــا ســالم و بــدون عایــم 
ــم  ــانگر عای ــا 1/5 نش ــن 0/51 ت ــرات بی ــن نم ــي، میانگی روان
ــم  ــانگر عای ــا 2/5 نش ــن 1/51 ت ــرات بی ــن نم ــف، میانگی خفی
متوســط و میانگیــن نمــرات باالتــر از 2/5 نشــانگر عایــم شــدید 
ــات،  ــس از جمــع آوری اطاع ــه شــد. پ بیمــاری در نظــر گرفت
ــا  ــدند. داده ه ــر ش ــات وارد کامپیوت ــام و اطاع ــذاری انج کدگ
ــرم افــزار SPSS و آمــار توصیفــی )میانگیــن و  ــا اســتفاده از ن ب
انحــراف معیــار( و تحلیلــی )آزمــون تــی مســتقل جهت مقایســه 
میانگیــن نمــرات ابعــاد نــه گانــه اختــاالت روانــی در دو گــروه 
ــای  ــر متغیره ــت بررســی تاثی ــیون جه ــر و رگرس پســر و دخت
دموگرافیــک بــر نمــره اختــاالت روانــی( مــورد تجزیــه و تحلیل 
قــرار گرفتنــد. توضیــح هــدف از انجــام پژوهــش بــه دانشــجویان، 
ــز  کســب مجــوز انجــام پژوهــش از دانشــکده پرســتاری و مرک
توســعه مطالعــات و آمــوزش دانشــگاه علوم پزشــکی رفســنجان، 
ــا  ــدن اطاعــات ب ــه مان ــه دانشــجویان و محرمان ــت آگاهان رضای
اســتفاده از سیســتم کدگــذاری از جملــه مــوارد اخاقــی رعایــت 

شــده در پژوهــش بــود.

یافته ها
ــت  یافته هــای جمعیت شــناخت حاکــی از آن اســت کــه اکثری
دانشــجویان مربــوط بــه رشــته پرســتاری )19/2 %( و کمتریــن 
آنهــا)8/2 %( مربــوط بــه رشــته فوریتهــای پزشــکی و اکثریــت 
ــج،  ــاس نتای ــدول 1(. براس ــد )ج ــل بودن ــر و متاه ــان، دخت آن
36 درصــد دانشــجویان از نظــر عایــم کلــی اختــاالت روانــی 
ــی )50/9  ــاالت روان ــه اخت ــکوک ب ــد مش ــالم و 64 درص س
درصــد خفیــف، 10/9 درصــد متوســط و 2/2 درصــد شــدید( 
ــیت  ــال حساس ــه اخت ــوط ب ــال مرب ــترین اخت ــد. بیش بودن
میــان فــردی و کمتریــن مربــوط بــه اختــال اضطــراب تــرس 

ــود. )جــدول 2(. مرضــی ب
بــرای تعییــن تاثیــر متغیرهــای مســتقل )ســن، جنــس، 
ــر  ــکونت و... (ب ــل س ــی، مح ــته تحصیل ــل، رش ــت تاه وضعی
ــی(، تحلیــل چنــد  روی متغیــر وابســته )نمــره اختــاالت روان
متغیــره بــا رگرســیون خطــی چندگانــه انجــام شــد. متغیرهــای 
ــی،  ــته تحصیل ــل، رش ــت تاه ــس، وضعی ــن، جن ــتقل س مس
ــد  ــل چن ــه روش backward وارد تحلی محــل ســکونت و... ب
ــر جنــس )P ≥ 0/001 و 0/073  ــا متغی ــره شــدند و تنه متغی
= Adjusted R Square( در مــدل رگرســیون معنــی دار 
شــد. یعنــی ایــن متغیــر نزدیــک بــه 70 % واریانــس نمــره کل 

اختاالت روانی را به خود اختصاص می دهد.
ــه  ــه گان ــاد ن ــرات ابع ــن نم ــاوت میانگی ــج، تف ــاس نتای ــر اس ب
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ــی دار  ــر معن ــر و پس ــجویان دخت ــن دانش ــی بی ــت روان وضعی
ــجویان  ــرات دانش ــن نم ــتقل، P > 0/05( و میانگی ــی مس )ت
ــردی  ــان ف ــیت می ــتثنای حساس ــاد باس ــه ابع ــر در کلی دخت
ــدول 3(.  ــر بود)ج ــر باالت ــجویان پس ــرات دانش ــن نم از میانگی

ــرد  ــجویان مج ــن دانش ــه بی ــه گان ــاد ن ــرات ابع ــن نم میانگی
ــتقل،  ــی مس ــمانی )ت ــکایات جس ــد ش ــا در بع ــل تنه و متاه
P = 0/019( معنــی دار و میانگیــن نمــرات دانشــجویان متاهــل 
باالتــر و در ســایر ابعــاد اختــاف معنــی داری مشــاهده نشــد.

جدول 1: توزیع فراوانی دانشجویان دانشکده پرستاری - مامائی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بر حسب اطاعات جمعیت شناختی
درصدتعدادمتغیرها

جنس
28270دختر
12230پسر

تاهل
31778/4مجرد
8721/6متاهل

رشته
7819/2پرستاری

7618/9مامایی
6516/2هوشبری
4611/2اتاق عمل

5413/4علوم آزمایشگاهی
سکونت

17443/8با خانواده
22356/2جدا از خانواده

سابقه مرگ عزیزان
379/2بلی
36490/8خیر

سابقه بیماری خاص
235/8بلی
37794/2خیر

مقطع
143/5سال چهارم

5614سال سوم
15939/8سال دوم
17042/7سال اول 

جدول 2: درصد فراوانی اختاالت روانی در بین دانشجویان دانشکده پرستاری - مامائی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
شدیدمتوسطخفیفسالم

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
)SOM( 5212/935287/10000شکایات جسمانی

)OB( 10428/717147/26417/7236/4وسواس فکری عملی
)Int( 0012231/218948/38020/5حساسیت میان فردی

)Dep( 12736/513939/95816/7246/9افسردگی
)Anx( 2075412231/94211123/1اضطراب

)Hos( 18647/315539/44511/571/8پرخاشگری
اضطراب فوبیک مرضی 

)Phob(
24462/211629/6276/951/3

)Parn( 9423/6187478922/4287افکار پارانوئیدی
)Psy( 20453/313535/2359/192/3روان پریشی

)Gsi( 963613650/92910/962/2شاخص عالیم کلی
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جدول 3: مقایسه میانگین های نمرات نه گانه اختاالت روانی دانشجویان دانشکده پرستاری - مامائی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به 
تفکیک جنسیت

P value *پسردخترنوع اختالل

)SOM( 0/001 <6/61±8/356/18±10/33شکایات جسمانی
)OB( 0/001 <6/94±7/748/24±11/62وسواس فکری عملی
)Int( 0/001 <6/75±6/278/73±6/1حساسیت میان فردی

)Dep( 0/001 <5/45±7/025/77±10/15افسردگی
)Anx( 0/001 <5/38±7/594/72±8/62اضطراب

)Hos( 0/001 <3/57±4/113/48±5/25پرخاشگری
)Phob( 0/001 <2/54±4/521/97±4/36اضطراب فوبیک مرضی

)Parn( 0/001 <4/51±4/895/77±7/77افکار پارانوئیدی
)Psy( 0/001 <5/07±7/014/81±7/81روان پریشی

)Gsi( 0/001 <46/42±56/4251/98±85/52شاخص عالیم کلی
اطاعات در جدول به صورت میانگین ± انحراف معیار آمده است.

* آزمون تی مستقل

بحث
ــجویان  ــی از دانش ــش از نیم ــه، بی ــن مطالع ــج ای ــاس نتای ــر اس ب
ــرار  ــا شــدید ق ــف ت ــه خفی ــی در دامن ــه اختــاالت روان مشــکوک ب
ــمی و  ــی هاش ــه جهان ــای مطالع ــا یافته ه ــه ب ــن یافت ــتند. ای داش
ــن همسوســت  ــوم پزشــکی قزوی ــکاران )2008( در دانشــگاه عل هم
ــه  ــه 30/7 درصــد دانشــجویان ســالم و 69/3 درصــد مشــکوک ب ک
ــط و  ــد متوس ــف، 14/3 درص ــد خفی ــاری )53/5 درص ــم بیم عای
ــکاران  ــدی و هم ــه احم ــد )4(. در مطالع ــدید( بودن ــد ش 1/5 درص
ــگاه  ــتاري دانش ــتاري و غیرپرس ــجویان پرس ــر روي دانش )2007( ب
ــتاری  ــجویان پرس ــم 66/1 % دانش ــاهرود ه ــد ش ــامي واح آزاد اس
ــامت روان  ــا از س ــامت روان و 5/6 % آنه ــالم س ــدوده ناس در مح
برخــوردار بودنــد )27(. بــر اســاس نتایــج مطالعــه رفعتــی و همــکاران 
)2012( نیــز 53/6 درصــد دانشــجویان در وضعیــت ناســالم ســامت 
ــی از  ــه در بعض ــت ک ــی اس ــن در حال ــتند )9(. ای ــرار داش روان ق
مطالعــات شــیوع کمتــری از اختــاالت روانــی گــزارش شــده 
ــه عنــوان مثــال ســلیمانی زاده و همــکاران )2011( شــیوع  اســت. ب
ــزارش  ــتاری 28 درصــد گ ــی را در دانشــجویان پرس ــاالت روان اخت
کردنــد )8(. بــر اســاس نتایــج مطالعــه رضایــی و همــکاران )2006( 
ــی  ــاالت روان ــتاری دارای اخت ــجویان پرس ــد دانش ــم 30/6 درص ه
بودنــد )21(. در مطالعــه نامــدار ارشــتناب و همــکاران )2013( نیــز 
کــه بــر روي دانشــجویان پرســتاري انجــام شــده اســت نمره ســامت 
روان 38/6 درصــد از دانشــجویان پاییــن بــود )22(. در خــارج از 
ــر روی 502  کشــور نیــز نتایــج مطالعــه Lionis و همــکاران کــه ب
ــان انجــام شــد، نشــان داد کــه  ــر از دانشــجویان دو دانشــگاه یون نف
ــد  ــی برخوردارن ــامت روان پایین ــجویان از س ــد از دانش 20/7 درص
)28(. متفــاوت بــودن شــیوع اختــاالت روانــی در مطالعــات مختلــف 

ــای  ــروه ه ــاوت در گ ــه تف ــددی از جمل ــل متع ــه عوام ــوان ب را می ت
مــورد بررســی نســبت داد. در بعضــی از مطالعــات دانشــجویان ورودی 
ــه در بعضــی  ــی ک ــد؛ در حال ــه ان ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــد م جدی
دیگــر ماننــد مطالعــه حاضــر از بیــن دانشــجویان ســال های مختلــف 
ــا  ــع آوری داده ه ــزار جم ــاوت در اب ــت. تف ــده اس ــری ش ــه گی نمون
 R-90-SCL ــای ــه ج ــه GHQ-28 ب ــش نام ــرد پرس ــل کارب مث
ــد.  ــده می باش ــت آم ــه دس ــج ب ــر در نتای ــل مؤث ــر عوام ــز از دیگ نی
ــاوت  ــرد، تف ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م ــه بای مســأله مهــم دیگــری ک
شــرایط زمینــه ای )فــردی، اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی( اســت، 
کــه می توانــد پاســخ ها را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. عــاوه بــر 
ایــن، میــزان آگاهــی دانشــجویان از عایــم اختــال روانــی و میــزان 
ــه مــی  ــاوت اســت ک ــز متف ــات مشــاوره-ای نی ــه خدم دسترســی ب
ــذار باشــد. از  ــات تأثیرگ ــده از مطالع ــه دســت آم ــج ب ــد در نتای توان
ــه  ــی را در زمین ــوش هیجان ــی نقــش ســبکهای ســازگاری و ه طرف
ــر  ــه ب ــوری ک ــه ط ــت ب ــده گرف ــوان نادی ــی ت ــامت روان نم س
ــر  ــکاران )2015( ه ــگ و هم ــی بورن ــه غام ــج مطالع ــاس نتای اس
چــه کــه هــوش هیجانــی و خودکارامــدی دانشــجویان باالتــر باشــد، 
ــج  ــاس نتای ــر اس ــد )29( و ب ــتری برخوردارن ــامت روان بیش از س
ــتگی و  ــای دلبس ــبک ه ــکاران )2014( س ــپور و هم ــه عباس مطالع
کمالگرایــی در پیــش بینــی ســامت روان دانشــجویان نقــش داشــته 
ــتانداردهای  ــی )اس ــال گرای ــاس کم ــا دو زیرمقی ــامت روان ب و س
ــتگی  ــتگی وابس ــبک دلبس ــن س ــازماندهی( و همچنی ــخصی و س ش
ــردد در  ــی گ ــنهاد م ــن پیش ــی دارد )30(. بنایرای ــتگی منف همبس

ــرار گیــرد. مطالعــات آتــی ایــن ابعــاد نیــز مــد نظــر ق
ــزارش شــده  ــال گ ــه بیشــترین اخت ــن مطالع ــج ای ــر اســاس نتای ب
ــود  ــردی ب ــان ف ــال حساســیت می ــه اخت ــوط ب در دانشــجویان مرب
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ــال  ــه اخت ــکوک ب ــجویان مش ــد دانش ــه 20/5 درص ــوری ک ــه ط ب
ــود  ــالم وج ــورد س ــد م ــن بع ــد و در ای ــه بودن ــن زمین ــدید در ای ش
نداشــت و 100 درصــد مشــکوک بــه عایــم بیمــاری از خفیــف تــا 
ــه  ــوط ب ــم مرب ــال مشــاهده شــده ه ــن اخت ــد. کمتری شــدید بودن
ــجویان از  ــد دانش ــود و 62/2 درص ــی ب ــرس مرض ــراب ت ــد اضط بع
ــی  ــه جهان ــج مطالع ــاس نتای ــر اس ــد. ب ــالم بودن ــد س ــن بع ــر ای نظ
هاشــمی و همــکاران )4( و مطالعــه تازیکــی و همــکاران )20(( نیــز 
تــرس مرضــی کمتریــن اختــال گــزارش شــده در بیــن دانشــجویان 
بــود کــه از ایــن نظــر همســو بــا نتایــج مطالعــه حاضــر مــی باشــند. 
ــر خــاف نتایــج ایــن مطالعــه افســردگی شــایعترین اختــال  امــا ب
ــود )4((.  ــی هاشــمی و همــکاران ب ــه جهان ــزارش شــده در مطالع گ
ــد و  ــکار پارانوئی ــز اف ــکاران )2005( نی ــی و هم ــه تازیک در مطالع
ــن دانشــجویان  افســردگی شــایعترین اختــال گــزارش شــده در بی
دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــود )20(. امــا در مطالعــه تبریــزی 
ــوم  ــر روی دانشــجویان دانشــگاه عل ــه ب زاده و همــکاران )2012( ک
ــا نتایــج مطالعــه حاضــر  پزشــکی یــزد انجــام شــده اســت همســو ب
ــی شــایع  ــه اختــاالت روان اختــال حساســیت بیــن فــردی از جمل
بیــن دانشــجویان بــود )5(. در مطالعــه ایمانــی و همــکاران )2013( 
ــی در  ــال روان ــترین اخت ــی بیش ــرد اجتماع ــال در عملک ــز اخت نی
بیــن دانشــجویان بــود امــا تفــاوت آن بــا مطالعــه حاضــر در ایــن بــود 
کــه محققیــن از پرسشــنامه GHQ اســتفاده کــرده بودنــد )31(. در 
توجیــه ایــن یافتــه هــا مــی تــوان بــه مقطــع زمانــی انجــام مطالعــات 
ــزی  ــه تبری ــه طوریکــه مطالعــه حاضــر و مطالع ــز اشــاره نمــود ب نی
ــار  ــوان اظه ــاید بت ــند و ش ــر می باش ــالهای اخی ــه س ــوط ب زاده مرب
نمــود بــا گذشــت زمــان عایــق، ســلیقه ها و حتــی مســایل مهــم از 
دیــدگاه دانشــجویان تغییــر کــرده اســت و الزم اســت مســئولین بــه 
ایــن موضــوع توجــه داشــته و هــر چنــد وقــت یکبــار تحقیقــات در 

ــد. ــه ســامت روان را تکــرار نماین زمین
بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه، میانگیــن نمــرات دانشــجویان دختــر 
ــن  ــردی از میانگی ــان ف ــیت می ــتثنای حساس ــاد باس ــه ابع در کلی
نمــرات دانشــجویان پســر باالتــر بــود. در اغلــب مطالعــات ذکــر شــده 
عــاوه بــر شــیوع اختــاالت روانــی، ارتبــاط عواملــی از قبیــل ســن، 
جنــس، وضعیــت تأهــل نیــز بــا شــیوع اختــاالت مــورد بررســی قرار 
ــه  ــت. درمطالع ــته اس ــی در برداش ــج متفاوت ــه نتای ــت ک ــه اس گرفت
ــي از  ــس یک ــت جن ــکاران در دانشــگاه واندربیل Ghodasara و هم
ــجویان  ــامت روان دانش ــر روي س ــذار ب ــل تأثیرگ ــن عوام مهمتری
ــکاران )23(،  ــدی و هم ــای اس ــی ه ــد )32(. در بررس ــناخته ش ش
رفعتــی و همــکاران )9(، مطالعــه Biro و همــکاران )33( و مطالعــه 
Chen و همــکاران )17( هــم همســو بــا مطالعــه حاضر، دانشــجویان 
ــت  ــتند؛ محدودی ــی داش ــاالت روان ــران اخت ــش از پس ــر بی دخت
بیشــتر دختــران تــا قبــل از ورود بــه دانشــگاه در جامعــه مــا، عوامــل 

ــر  ــاس ت ــی و حس ــای محیط ــترس ه ــی ، اس ــی و هورمون بیولوژیک
بــودن ایــن قشــر نســبت بــه محیــط اطــراف خــود از عوامــل مســتعد 
کننــده آنــان بــه مشــکات عاطفــی و روانــی ذکــر شــده اســت، امــا 
ایــن در حالــی اســت کــه در مطالعــه صادقیــان و حیدریــان پــور )6(، 
نامــدار و همــکاران )22( و ایمانــی و همــکاران )31( بیــن جنــس و 

شــیوع اختــاالت روانــی اختــاف معنــی دار آمــاری دیــده نشــد.
بــر اســاس نتایــج مطالعــه حاضــر، میانگیــن نمــرات ابعــاد نــه گانــه 
بیــن دانشــجویان مجــرد و متاهــل تنهــا در بعــد شــکایات جســمانی 
معنــی دار و میانگیــن نمــرات دانشــجویان متاهــل باالتــر و در ســایر 
ــدی و  ــه اس ــد. در مطالع ــاهده نش ــی داری مش ــاف معن ــاد اخت ابع
ــاط  ــز ارتب ــکاران )31( نی ــی و هم ــه ایمان ــکاران )23( و مطالع هم
معنــی داری بیــن وضعیــت تأهــل و شــیوع اختــاالت روانــی دیــده 
نشــد. امــا بــر خــاف نتایــج مطالعــه حاضــر، در مطالعــه انصــاری و 
همــکاران )2007( عایــم اختــال روانــی در افــراد مجــرد بــه طــور 
ــارج  ــد )34(. در خ ــده ش ــل دی ــراد متأه ــتر از اف ــی داری بیش معن
ــکاران  ــه Lopez-Barcena و هم ــج مطالع ــز در نتای ــور نی از کش
ــه  ــبت ب ــل نس ــجویان متاه ــامت روان دانش ــودن س ــر ب ــه باالت ب

دانشــجویان مجــرد اشــاره شــده اســت )35(.
بــر اســاس نتایــج مطالعــه حاضــر بیــن ســایر متغیرهــای مثــل محــل 
ســکونت، بومــی و غیــر بومــی بــودن و ... بــا اختــاالت روانــی ارتبــاط 
معنــی داری پیــدا نشــد. نتیجــه مطالعــه Jadoon و همــکاران کــه 
ــج مطالعــه حاضــر  ــا نتای در پاکســتان انجــام شــده اســت همســو ب
نشــان داد کــه مــکان تأثیــر عمــده اي در شــیوع اختــاالت روانــي 
نــدارد )16(. امــا بــر خــاف نتایــج ایــن مطالعــه، در مطالعــه رفعتــی 
و همــکاران )7( و مطالعــه اســدی و همــکاران )23( ، ســاکن خوابــگاه 
بــودن بــا داشــتن عایــم اختــال روانــی رابطــه آمــاری معنــی داری 
وجــود داشــت و یافتــه هــا بیانگــر پاییــن تــر بــودن وضعیت ســامت 
ــی  ــه فاح ــج مطالع ــود. نتای ــگاه ب ــاکن خواب ــجویان س روان دانش
ــد  ــه 54/3 درص ــان داد ک ــز نش ــکاران )2013( نی ــکناب و هم خش
از دانشــجویان ســاکن خوابــگاه از نظــر ســامت روان دچــار اختــال 
بودنــد )36(. شــاید گزینــش بومــی دانشــجویان در ســالهای اخیــر در 
دانشــگاهها بتوانــد توجیــه کننــده ایــن یافتــه باشــد بــه طــوری کــه 
دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان هم بیشــتر از اســتان 
ــای  ــا اعض ــد ب ــی توانن ــه م ــر هفت ــت اواخ ــتند و اکثری ــان هس کرم
ــهای  ــر استرس ــن نظ ــند و از ای ــته باش ــات داش ــود ماق ــواده خ خان
ــر  ــگاه را کمت ــکات خواب ــب و مش ــهر غری ــکونت در ش ــی از س ناش
ــا دانشــجویان  ــی ب ــه بالین ــدم انجــام مصاحب ــد. ع ــی کنن ــه م تجرب
ــی از  ــاالت روان ــی اخت ــرای بررس ــنامه ب ــتفاده از پرسش ــا اس و تنه
ــه در  ــام مطالع ــود. انج ــر ب ــه حاض ــای مطالع ــت ه ــه محدودی جمل
یــک مرکــز دانشــگاهی کوچــک نیــز از دیگــر محدودیت هــای ایــن 
مطالعــه اســت کــه تعمیــم پذیــری را محــدود مــی کنــد. بنابرایــن 
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ــه  ــتفاده از مصاحب ــا اس ــزرگ ب ــگاهی ب ــز دانش ــی در مراک مطالعات
ــا مقایســه بیــن دانشــجویان دانشــگاههای  ــا دانشــجویان ی بالینــی ب

ــود. ــنهاد می ش ــف پیش مختل

نتیجه گیری
ــوص  ــه خص ــی ب ــاالت روان ــه، اخت ــن مطالع ــج ای ــاس نتای ــر اس ب
ــیوع  ــجویان از ش ــن دانش ــردی در بی ــان ف ــیت می ــال حساس اخت
باالیــی برخــوردار اســت و دانشــجویان دختــر نســبت بــه دانشــجویان 
ــج ایــن مطالعــه  ــد. نتای ــرار دارن پســر در معــرض خطــر بیشــتری ق
مــی توانــد راهنمــای مســئولین امــر در دانشــگاه و امــور دانشــجویی 
جهــت فعــال نمــودن مراکــز مشــاوره دانشــجویی و بررســی مســایل 
دانشــجویان بــه خصــوص دانشــجویان دختــر کــه در معــرض خطــر 
ــري  ــاذ تدابی ــد. اتخ ــتند باش ــی هس ــاالت روان ــرای اخت ــری ب باالت
ــه  ــی و ب ــاالت روان ــروز اخت ــر در ب ــل مؤث ــناخت عوام ــت ش جه

ــه  کارگیــري اقداماتــی جهــت برطــرف کــردن آنهــا نیــز ضــروری ب
نظــر مــی رســد. تکــرار ایــن مطالعــات در ســایر مراکــز دانشــگاهی 
ــروه  ــد گ ــه مانن ــک مداخل ــرد ی ــا رویکــرد کارب ــات ب و انجــام مطالع
روان  ارتقــا ســامت  ... جهــت  و  معنــوی  درمانهــای  درمانــی، 

ــت. ــر اس ــنهادی دیگ ــوارد پیش ــه م ــجویان از جم دانش

سپاسگزاری
ایــن مطالعــه بخشــی از طــرح تحقیقاتــی بــه شــماره 9/3292 مصوب 
دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان اســت کــه از مســئولین مربوطــه 
تشــکر و قدردانــی مــی گــردد. همچنیــن از کلیــه دانشــجویان 

مشــارکت کننــده در طــرح نیــز تشــکر و قدردانــی مــی شــود.
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Abstract
Introduction: Identifying mental disorders is very important, because these disorders can decrease the success rate of 
educational progress in students and prevent their further achievements. This study aimed to identify the mental health 
status of nursing, midwifery and paramedical students of Rafsanjan University of Medical Sciences during year 2014.
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 400 students who met the inclusion criteria were selected by 
randomized stratified sampling. A demographic questionnaire and Symptom Checklist 1990 Revised (SCL-90-R) was 
used for data collection. Data were analyzed by the SPSS software version 18 using regression and independent t test.
Results: According to the results, 36% of the students had good mental health and 64% were suspected to have 
mental disorders (50.9% mild, 10.9% moderate and 2.2% severe). The most common disorder between students 
was interpersonal sensitivity and the least common disorder was phobia. There was a statistical difference between 
gender and mental disorders (t test, P>0.05) and mean scores of girls were higher than boys in all dimensions except 
interpersonal sensitivity.
Conclusions: According to the results, mental disorders, especially interpersonal sensitivity, have high prevalence 
among students. Thus management of such disorders and activities such as entertainment, cultural and spiritual 
programs that maybe influential for mental well-being are recommended.
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