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Abstract
Introduction: Mental health is an important factor in harmonious relationship with others, in
personal and social environments. The most important factors affecting mental health are stress and
anxiety. Operating room is considered as one of the most stressful wards of a hospital in studies.
The aim of this study was to determine and compare the mental health of freshmen and senior
operating room and anesthesia majors' students and related factors in Guilan University of Medical
Sciences to promote the mental health of this important group, which can also be associated with
patients' health.
Methods: This was a descriptive-analytical and cross-sectional study in 2015 and was conducted
with census method on all freshmen and senior operating room and anesthesia students of Guilan
University of Medical Sciences (119). Data collection tools included demographic information and
General Health Questionnaire (GHQ-28). SPSS software and Pearson chi-squared and Fisher's exact
tests were used for data analysis.
Results: The results showed that the number of students in the operating room who had mental
health (75.6%) was more than the anesthesiology students (57.9%). While the relationship of gender
and location was significant with social health subscales (P = 0.035 and P = 0.44, respectively), the
relationship between mental health and academic major, as well as with other demographic
characteristics was not significant.
Conclusions: The implications of performance of operating room and anesthesiology student in the
near future will be associated with the health system. Because of the presence or absence of a
significant relationship in some demographic characteristics with mental health and its subscales,
more studies need to be conducted assessing the factors affecting the mental health of this group for
proper planning, aimed at improving the health of this valuable community.
Keywords: Mental Health, Operating Room Students, Anesthesia Students, General Health
Questionnaire
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تاریخ دریافت مقاله1338/80/85 :
چکیده

مقدمه :سالمت روان فرد ،عاملی مؤثر در ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران ،تغییر و اصالح محیط فردی و اجتماعی میباشد.
ازمهمترین عوامل اثرگذار بر سالمت روان ،تنش و اضطراب میباشد .درمطالعات صورت گرفته ،اتاق عمل یکی ازپرتنش ترین بخشهای
بیمارستانی عنوان شده است .هدف این مطالعه ،تعیین مقایسهای سالمت روان در دانشجویان سال اول و آخر رشتههای اتاق عمل و
هوشبری دانشگاه علوم پزشکی گیالن و عوامل مرتبط با آن بود.
روش کار :این مطالعه توصیفی –تحلیلی از نوع مقطعی ،در سال  1331به روش سرشماری برروی تمامی دانشجویان سال اول وآخر
رشتههای اتاق عمل وهوشبری دانشگاه علوم پزشکی گیالن ( 113نفر) انجام شد .ابزار گرد آوری اطالعات ,پرسشنامه مشخصات فردی
و همچنین پرسشنامه سالمت عمومی ( )GHQ-28بود .برای تجزیه وتحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSوآزمون های پیرسن کای دو
ودقیق فیشر استفاده شد.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد تعداد دانشجویان رشته اتاق عمل که ازسالمت روان برخوردار بودهاند ( )%08/1ازدانشجویان رشته
هوشبری ( )%80/3بیشتر بوده است .ارتباط جنس و محل سکونت ،با زیر مقیاس سالمت اجتماعی معنادار تعیین شده است و به ترتیب
( )P = 8/38و ( )P = 8/11میباشد ،اما ارتباط سالمت روان با رشته تحصیلی و سایر مشخصات دموگرافیک ،معنادار نبود (< 8/88
.)P
نتیجه گیری :پیامد عملکرد دانشجویان اتاق عمل و هوشبری در آیندهای نزدیک ،با نظام سالمت کشور ارتباط خواهد داشت .باتوجه
به وجود و عدم رابطه معنی دار میان برخی مشخصات دموگرافیک با سالمت روان و زیر مقیاسهایش ،نیازمند مطالعات بیشتر در
راستای عوامل مؤثر بر سالمت روان این گروه جهت برنامه ریزی مناسب با هدف ارتقای سالمت این گروه ارزشمند در جامعه خواهیم
بود.
واژگان کلیدی :سالمت روان ،دانشجویان اتاق عمل ،دانشجویان هوشبری ،پرسشنامه سالمت عمومی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
این وجود ،سازمان جهانی بهداشت ,،سالمت روانی را قابلیت ارتباط موزون
و هماهنگ با دیگران ،تغییر و اصالح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها
و تمایالت شخصی به طورمنطقی ،عادالنه و مناسب تعریف میکند (.)3
عوامل متعددی بر سالمت روان مؤثر است من جمله :قرارگرفتن در شرایط
خاص و ورود به جوامع بزرگتر ،محیط آموزشی ،اجتماعی و فرهنگی متفاوت،
مشکالت اقتصادی و تغییرات در زندگی فردی و اجتماعی که توام با استرس
است ( .)1دانشجویان ،با ورود به دانشگاه و قرار گیری در فضایی جدید ،تا

سالمت روان دامنهای گسترده در علم روانپزشکی دارد و متضمن ایجاد
استراتژی برای ارتقا رفاه جمعیت و پیشگیری از بیماریهای روانی ،درمان و
مراقبت از آنهاست ( .)1مقوله سالمت روان ،چیزی بیش از نداشتن
اختالالت روانی میباشد و هدف روانشناسان از درمان اختالالت روانی خاص
به مدیریت طیف گستردهای از شرایط روحی و روانی منتقل شده است (.)2
به همین دلیل ،تاکنون تعریف واحدی از سالمت روان ارائه نشده است و
روانشناسان و روانپزشکان ،تعاریف متفاوتی از سالمت روان ارائه دادهاند .با
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پژوهشی در زمینه مقایسه سالمت روان دانشجویان اتاق عمل و
هوشبری در سالهای اول و آخر تحصیلی در کشور صورت نگرفته است،
پژوهشگران بر آن شدند تا با انجام این مطالعه و ارائه و ضعیت سالمت
روان دانشجویان سال اول و آخر رشتههای اتاق عمل و هوشبری به
مسئولین مربوطه ،در صورت نیاز ،در جهت یافتن راهکارهای مطلوب
کمک نموده و با اطالع ازوضعیت موجود ،قادر باشیم در پژوهشهای
آتی به بررسی سایر عوامل مؤثر بر سالمت روان دانشجویان پرداخته تا
بتوانیم شاهد ارتقا سالمت روان دانشجویان قبل از ورود به اینگونه
مشاغل ودر نتیجه ارائه خدمات مطلوب برای مددجویان باشیم .پژوهش
حاضر با هدف "تعیین مقایسهای سالمت روان در دانشجویان سال اول
و آخر رشتههای اتاق عمل و هوشبری" انجام گرفته است.

حدی با تمامی این عوامل مواجه میشوند ( .)8به گونهای که یک سوم از
دانشجویان ،اختالالت مربوط به سالمت روان را در سه سال نخست
تحصیلشان تجربه میکنند ( .)1این موضوع در حالیست که بسیاری از آنها
با وجود آگاهی باال از خدمات حمایتی مناسب ،مشکالت روحی -روانی و
احساسی خود را پنهان میکنند ( .)0دانشجویان علوم پزشکی از این قاعده
مستثنی نیستند و شیوع مشکالت مربوط به سالمت روان در دانشجویان
بالینی و حتی ،دانشجویانی که هنوز وارد عرصه بالین نشدهاند به دالیل
متعددی باال است ( )5که مهمترین علت آن ،ماهیت استرس زایی این
رشتهها در محیط بالینی و بیمارستانی است.
در واقع ،میتوان گفت استرس شایعترین اختالل روانی در جوامع و
مشاغلی مانند پرستاری ،تکنسین بیهوشی واتاق عمل است ( )3که
عالوه بر به خطر انداختن سالمت جسمی و روحی-روانی پرسنل
بیمارستانی ،میتواند مسائلی همچون غیبتهای مکرر ،کاهش انرژی،
کاهش بازده کاری و عدم ارائه مراقبتهای صحیح را به همراه داشته
باشد ( . )18حال آنکه ،سالمت روان مطلوب یکی از عوامل مهار کننده
استرس است ( . )11عالوه بر استرس ،اختالالت دیگری نیز در
دانشجویان رشتههای علوم پزشکی گزارش شده است" .کریمی" و
همکاران با بررسی اضطراب دانشجویان اتاق عمل و هوشبری بیان
میدارند که  11درصد دانشجویان ،از سطوح مختلفی از اضطراب رنج
میبرند که عامل اصلی آن عوامل محیطی بوده است ( .)12در واقع،
دانشجویانی که دراتا ق عمل فعالیت دارند به علت مواجهه با بیماران
درحالت های خاص اتاق عمل ،ترس از انتقال بیماریهای خونی و از
همه مهمتر ،ترس از اضطراب و تنشهایی که درطی انجام پروسیجرهای
پیچیده اعمال جراحی دارند؛ درمعرض استرس ،افسردگی وآسیبهای
روانی هستند( .)18-13به صورتی که “جهانی هاشمی” و همکاران ،با
بررسی  388نفر از پرسنل بیمارستانی  ،اتاق عمل را به عنوان یکی از
پر تنشترین (  )%11/3بخش ها که اختالالت روانی در آن باالست
معرفی میکنند ( .)11همچنین ،در رابطه با مقایسه سالمت روانی
دانشجویان در سالهای اول و آخر دوره تحصیلی نیز ،مطالعاتی در دیگر
دانشجویان گروه علوم پزشکی صورت گرفته است .در این زمینه ،نتایج
مطالعه "رضایی" و همکاران نشان میدهد سالمت روانی دانشجویان
پرستاری با افزایشترم کاهش مییابد وسالمت روان دانشجویان سال
آخر کمتر از سال اول است ( .)10 ,11درحالی که مطالعه "هادوی" و
همکاران بیانگر این بود که دانشجویان سال اول نسبت به دانشجویان
سال آخر به حمایت بیشتری جهت ارتقا سالمت روان نیازمندند که
چنین نتایج مغایری نیازمند مطالعات بیشتری در این زمینه میباشد
( .)10 ,11حال با عنایت بر مطالعات انجام گرفته که اتاق عمل جز
بخشهای پرتنش بیمارستانی معرفی گردیده و از آنجا که دانشجویانی
از گروه علوم پزشکی مانند دانشجویان رشتههای اتاق عمل و هوشبری
که در آینده نزدیک ،در محیط پر تنش اتاق عمل بیمارستانهای کشور
مشغول به کار خواهند شد و بنابر این ،ملزم به گذراندن بیشترین دوره
یادگیری بالینی خود در دوره تحصیلی در این محیط پرتنش میباشند،
لذا میبایست شرایطی فرهم گردد تا حد امکان ،این گروه ,با کمترین
کاهش سالمت روان در دوران تحصیلی و با اطالعات کافی جهت حفظ
سالمت روان و حمایت کافی جهت ارتقا سالمت روان وارد این گونه
مشاغل شوند .چرا که پیامد عملکرد آنها به طور مستقیم متوجه نظام
سالمت کشور خواهد بود .از آنجا که براساس بررسیهای انجام گرفته،

روش کار
این مطالعه ،یک مطالعه توصیفی –تحلیلی از نوع مقطعی بوده که در
سال  1331به روش سرشماری بر روی تمامی دانشجویان سال اول و
آخر رشتههای اتاق عمل وهوشبری دانشگاه علوم پزشکی گیالن (113
نفر) انجام شد .ابزار جمع آوری دادهها ،پرسشنامه مشخصات فردی
(سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،سال تحصیلی و سابقه بیماریهای روحی)
و پرسش نامه استاندارد سالمت روان ( )GH-28بود که این پرسشنامه
شامل  25سؤال و  1زیر مقیاس است که زیر مقیاسها به ترتیب
عبارتاند از :خرده مقیاس نشانههای جسمانی ،اضطراب و بی خوابی،
نارسا کنش وری اجتماعی و افسردگی و هر زیر مقیاس هفت سؤال
پشت سر هم دارد .روایی و اعتبار این پرسشنامه در موارد متعددی مورد
بررسی قرار گرفته است" .رضایی" و همکاران در سال  1332ضریب
پایایی پرسشنامه مزبور را از روش آلفای کرونباخ ،پایایی تصنیف به
روش نمره گذاری سنتی به ترتیب  8/01 ،8/01 ،8/53و برای نمره
گذاری به روش لیکرت  8/51 ،8/32و  8/51بدست آوردند (.)15
سیستم نمره گذاری سؤاالت از  8تا  3را دربرمی گیرد .نمره هر فرد در هر
زیر مقیاس از  8تا  21متغیر است .نمره  8تا  ،0نشانه وضع نیاز به درمان
پاسخگو است 0 .تا  ،11وضعیت در آستانه بیماری را نشان میدهد و نمره
 11تا  ،21نشانگر وضع سالمتی پاسخگو است .نمره کلی هر فرد از حاصل
جمع نمرات چهار زیرمقیاس به دست میآید .فردی که در مجموع از چهار
زیر مقیاس ،نمره  8تا  25دریافت میکند ،وضعیت نیاز به درمان دارد .نمره
 25تا  81وضعیت در آستانه بیماری پاسخگو را نشان میدهد و فردی که
نمره  81تا  51را کسب میکند از وضعیت سالمتی خوبی برخوردار است.
معیارهای ورود به مطالعه ،تحصیل در رشتههای اتاق عمل و هوشبری
دانشکده پیراپزشکی شرق گیالن در دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،دانشجوی
سال اول و آخر بودن و اعالم رضایت آگاهانه برای شرکت در مطالعه بوده
است .معیار خروج از مطالعه ،سابقه بیماریهای روحی روانی و استفاده از
داروهای مرتبط با سالمت روانی مثل داروهای افسردگی بوده است .قبل از
توزیع پرسنامه در هرکالس ،توضیحاتی در رابطه با اهداف پژوهش ،نحوه
پاسخ گویی به سؤاالت ،محرمانه ماندن اطالعات ،شرکت اختیاری و اعالم
نتایج آتی به صورت کلی ،داده شد و پس از اخذ رضایت نامه از شرکت
کنندگان ،پرسشنامهها توزیع و سپس به صورت همزمان جمع آوری شدند.
همچنین این طرح در کمیته اخالق شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
گیالن مورد تأیید قرار گرفته است و دارای کد اخالق
 IR.GUMS.REC.1394.428میباشد .پزوهشگران بعد از توضیحی
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آخر تحصیلی بودهاند 11 .نفر ،با درصد فراوانی  53/8درصد ،بومی و 13
نفر معادل  11/8درصد ،غیربومی بودهاند .تعداد دانشجویان رشته اتاق
عمل که از سالمت روان برخوردار بودهاند ،با  31نفر ( 08/1درصد) ،از
دانشجویان رشته هوشبری با  22نفر ( 80/3درصد) بیشتر بوده است.
همچنین ،تعداد دانشجویانی که در آستانه بیماری بودهاند ،در رشته
هوشبری با  18نفر ( 33/8درصد) از دانشجویان رشته اتاق عمل با 5
نفر ( 13/8درصد) بیشتر بوده است .تنها  2نفر ( 1/3درصد) از
دانشجویان رشته اتاق عمل و  1نفر ( 2/1درصد) از دانشجویان رشته
هوشبری ،نیازمند به درمان بودهاند (جدول .)1
ارتباط معنی داری بین سن ،جنس ،رشته تحصیلی ،سال تحصیلی و
محل سکونت با سالمت روان و زیر مقیاسهای سالمت جسمانی،
اضطراب و بی خوابی و افسردگی مشاهده نشد ( .)P < 8/88از طرفی،
ارتباط زیر مقیاس سالمت اجتماعی با سن ،رشته تحصیلی و سال
تحصیلی نیز ،معنادار نبود .در حالی که ،ارتباط جنس و محل سکونت
با زیر مقیاس سالمت اجتماعی معنادار بود ه و به ترتیب)P = 8/38( :
( )P = 8/11بوده است (جدول  .)2به گونهای که سالمت اجتماعی در
آقایان و دانشجویان غیربومی ،بیشتر بود (جدول .)3

مختصر و چند دقیقهای پیرامون اهداف پژوهش و نحوه پاسخ گویی به
سؤاالت ،پرسشنامهها را توزیع ،و سپس ،به صورت همزمان جمع آوری
نمودند .دادههای به دست آمده وارد  18 SPSSگردید و برای تجزیه و
تحلیل دادهها ،از آزمونهای مناسب بهره گرفته شد .جهت تعیین و بیان
مقادیر عددی مورد نظر مانند سطح سالمت روان و سطح سالمت اجتماعی
که به طبقات مختلف تقسیم شده بودند ،از فراوانی و درصد فراوانی ،و جهت
بیان ارتباطات ،مانند ارتباط محل سکونت و جنسیت با سالمت اجتماعی از
پیرسون کای دو و تست دقیق فیشر بهره گرفته شد.

یافتهها
از کل تعداد دانشجویان که  113نفر بودند 03 ،نفر تمایل به شرکت در
مطالعه داشتند .از  03نفر فرد مورد مطالعه 88 ،نفر ( 13/3درصد) ،زن
و  23نفر ( 31/0درصد) ،مرد بودند .دامنه سنی پاسخ دهندگان -15
 21سال بودکه بیشترین فراوانی ( 22/5درصد) مربوط به دامنه سنی
 28سال بود .از میان شرکت کنندگان ،رشته تحصیلی  11نفر ،معادل
 81/3درصد ،کارشناسی اتاق عمل و رشته تحصیلی  35نفر ،معادل
 15/1درصد ،کارشناسی هوشبری بوده است 10 .نفر ،معادل 83/8
درصد ،در سال اول تحصیلی و  32نفر ،معادل  18/8درصد ،در سال
جدول  :1مقایسه سالمت روان دانشجویان در دو رشته اتاق عمل و هوشبری
سالمت روان

نیازمند درمان

در آستانه بیماری

سالمت

جمع

2

5

31

11

1/3

13/8

08/1

188/8

اتاق عمل
فراوانی
درصد فراوانی
هوشبری
فراوانی
درصد فراوانی

1

18

22

35

2/1

33/8

80/3

188/8

جدول  :2برررسی ارتباط جنس و سکونت با سالمت اجتماعی
متغیر

پیرسن کای دو

دقیق فیشر

درجه آزادی

سطح معناداری

تعداد

جنس

1/011

1/888

2

8/838

03

سکونت

0/113

1/311

2

8/811

03

جدول  :3فراوانی سالمت اجتماعی براساس جنسیت و محل سکونت
سالمت اجتماعی

در آستانه بیماری

نیازمند درمان

سالمت

جمع

خانمها
فراوانی
درصد فراوانی

8

32

13

88

18/8

11/8

21/8

188/8

2

11

11

23

1/3

30/3

88/2

188/8

آقایون
فراوانی
درصد فراوانی
بومی
فراوانی
درصد فراوانی

0

33

28

11

18/1

83/1

38/3

188/8

غیربومی
فراوانی
درصد فراوانی

8

1

3

13

88/8

38/5

13/2

188/8
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پورقانع و همکاران

پزشکی گیالن انجام شد .در این مطالعه ،ارتباط معنی دار میان جنس
و سالمت روان مشاهده نشد و نتایج این پژوهش همسو با نتایج
مطالعات" زارع" ",رضایی" ",صفی خانی " و همکاران بود (,11 ,18
 .)21در حالی که در مطالعه "دادخواه"و همکاران( ،)22اختالالت روانی
در دانشجویان زن باالتر بود ،اما با این وجود ،در آن مطالعه نیز ،این
ارتباط معنادار نبود .مطالعه "حسینی" ( )23نیز نشان میدهد که رابطه
جنس و سالمت روان معنی دار بوده که این تفاوتها میتواند به علت
تفاوت بسیار زیاد در جامعه اماری مطالعه مذکور و مطالعه حاضر از
لحاظ دامنه سنی شرکت کنندگان ،مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی
باشد .در این راستا "دیوید سن"در مطالعه خود ،جنس را یکی از عوامل
مهم بر روی سالمت روان دانشجویان بیان میدارد ( )21که چنین
اختالفی میان مطالعه "دیوید سن" و پژوهش حاضر ،میتواند ناشی از
تفاوتهای فرهنگی دو جامعه باشد  .لذا پیشنهاد میگردد بررسیهای
بیشتری در زمینه عوامل مؤثر بر سالمت روان دو جنس به صورت
مقایسهای انجام گردد .همچنین ،مطالعه "حسینی" ( ،)23از نظر ارتباط
معنادار جنسیت و زیرمقیاس های پرسشنامه نیز کامالً متفاوت با مطالعه
پیش رو میباشد .بدین صورت که بیان میدارد میان جنسیت و سالمت
اجتماعی ،ارتباط معنی دار وجود ندارد .اما ارتباط جنسیت با زیرمقیاس
های افسردگی ,سالمت جسمانی و اضطراب معنی دار است ( .)23در
حالی که مطالعه حاضر نشان میدهد که ارتباط جنسیت با زیرمقیاس
سالمت اجتماعی معناداربود و ارتباط جنسیت با سایر زیرمقیاس ها
معنادار نمیباشد .این اختالف میتواند به علت تفاوت در تعداد نمونه و
تفاوت محیطی باشد .چنین اختالفی نیازمند مطالعات دقیقتر در زمینه
ارتباط این زیر مقیاسها با مشخصات دموگرافیک میباشد .در پژوهش
حاضر همانند مطالعات "زارع"",رضایی""،افیلی" ،ارتباط معنی دار
میان سن و سالمت روان مشاهده نشد ( .)28 ,11 ,18همچنین ،همانند
مطالعه "زارع" و همکاران ،میان سالمت روان و محل سکونت ارتباط
معنادار یافت نشد ( .)18این درحالیست که در مطالعات "کرمی" "
دادخواه " ",فالحی"  " ,صمیمی" ",رفعتی" و همکاران ارتباطی
معنادار میان سالمت روان ومحل سکونت یافت شد (.)25-21 ,22 ,13
پژوهشگران ،یکی از علل این تفاوت را تفاوت در نحوه نمونه گیری
میدانند .به طور مثال ،نحوه نمونه گیری در مطالعه "دادخواه " ،نمونه
گیری غیر تصادفی در دسترس میباشد ( .)22در حالی که در پژوهش
پیش رو از روش سرشماری استفاده شد.

نتایج توصیفی در جدول  3حاکی از آن است که  0نفر معادل با 18/1
درصد از دانشجویان بومی ،به لحاظ سالمت اجتماعی نیازمند درمان
بوده اند و این در حالیست که هیچ دانشجوی غیربومی در این شرایط
وجود نداشته است .درصد فراوانی دانشجویان بومی که در آستانه
بیماری بودهاند با  83/1درصد ( 33نفر) بیشتر از دانشجویان غیربومی
با  38/5درصد ( 3نفر) بوده است .واضح میباشد این تفاوت در
دانشجویانی که از سالمت اجتماعی برخوردار بودهاند برعکس میباشد
و  38/3درصد معادل با  28نفر از دانشجویان بومی و  13/2درصد معادل
با  3نفر از دانشجویان غیربومی سالمت اجتماعی داشتهاند (جدول .)3

بحث
در پاسخ به سؤال تحقیق که عبارت بود از :مقایسه سالمت روان
دانشجویان سال اول و آخر رشتههای اتاق عمل و هوشبری چگونه
است؟ ،یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که به طور کلی  08/1درصد
از دانشجویان اتاق عمل و  80/3درصد ازدانشجویان هوشبری ،از سالمت
روان برخوردار بودهاند .در مطالعه "زارع" وهمکاران ،نتایجی همسو با
پژوهش حاضر به دست آمد و نشان داد که اکثریت دانشجویان اتاق
عمل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ( 12/8درصد) ،در وضعیت
سالم بودند ( .)18این در حالیست که در بررسی سالمت روانی
دانشجویان سال اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی قزوین باالترین میزان
موارد مشکوک به اختالل روانی (به ترتیب  51/5و  58/0درصد) مربوط
به دانشجویان رشته اتاق عمل و هوشبری بود ( .)11در مطالعه پیش
رو ،همانند مطالعه "کرمی" و همکاران ( ، )13ارتباط معنی داری میان
رشته تحصیلی و سالمت روان مشاهده نشد .در حالی که در مطالعه "
جهانی هاشمی" و همکاران ( ،)11ارتباط رشته تحصیلی با سالمت
روان معنی دار بود  .که چنین تفاوتی میان مطالعه پیش رو با مطالعه
"جهانی هاشمی " میتواند ناشی از تفاوت در تعداد جامعه مورد مطالعه
و تعدد رشتههای تحصیلی شرکت کنندگان و یا تفاوت در ابزار جمع
آوری اطالعات و همچنین تفاوت در آزمونهای آماری مورد استفاده
باشد .به گونهای که "جهانی هاشمی "مطالعه خود را برروی ()180
نفراز دانشجویان سال اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی قزوین و با
استفاده از پرسشنامه  90 SCL-90-Rبه انجام رسانید ( ،)11در حالی
که مطالعه پیش رو با استفاده از پرسشنامه  GHQ-28و برروی جامعه
( )113نفری از دانشجویان سال اول و آخر رشته اتاق عمل و هوشبری
دانشگاه علوم پزشکی گیالن انجام شد .همچنین ،یکی از اهداف مطالعه
حاضر ،بررسی ارتباط میان سال تحصیلی و سالمت روان بود که در این
مطالعه همانند مطالعات " زارع" و "کرمی" ارتباط معنی داری میان
سال تحصیلی و سالمت روان مشاهده نشد ( .)13 ,18در حالی که در
مطالعات "جهانی هاشمی" وهمکاران" ،رضایی" وهمکاران  ",مصلی
نژاد " و همکاران ،این ارتباط معنادار بود (.)28 ,11 ,11
تفاوت میان مطالعه "رضایی" و همکاران ( ،)11که درسال  1358بر
روی دانشجویان سال اول و آخر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آمل
انجام شد ،با مطالعه حاضر میتواند ناشی از تفاوت در جامعه آماری از
لحاظ رشته تحصیلی و جنسیت افراد مورد مطالعه باشد .به گونهای که
افراد حاضر در مطالعه" رضایی" ،همگی مؤنث و دانشجوی رشته
پرستاری میباشند .در حالی که تحقیق پیش رو ،بررروی تمامی
دانشجویان دختر و پسر رشته اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم

نتیجه گیری
نتایج تحقیق حاضر بیانگر وجود سالمت روان در بیش از نیمی از
دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی گیالن میباشد.
اما وجود مواردی با سطح سالمت ضعیفتر ،لزوم برقراری برنامههای
آموزشی و مشاورهای مناسب را میطلبد .پیامد عملکرد دانشجویان اتاق
عمل و هوشبری در آیندهای نزدیک ،متوجه نظام سالمت کشور خواهد
بود .لذا باتوجه به وجود و عدم رابطه معنی دار میان برخی مشخصات
دموگرافیک با سالمت روان و زیر مقیاسهایش نیازمند مطالعات بیشتر
در راستای عوامل مؤثر بر سالمت روان این گروه خواهیم بود .الزم به
ذکراست که جامعه کوچک از محدودیتهای اثر گذار احتمالی بر نتیجه
پژوهش حاضر میباشد که به دلیل تعداد کل دانشجویان این گروه در
دانشگاه علوم پزشکی گیالن در همین میزان ،کنترل این محدودیت از
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 پژوهشگران. اعالم میدارند، مساعدت الزم را مبذول داشتند،حاضر
برخودالزم میدانند از کلیه دانشجویان محترم که در این تحقیق شرکت
 تشکر و قدر،نموده و اطالعات خود را در اختیار تیم تحقیق قرار دادند
.دانی نمایند

 لذا پیشنهاد میگردد جهت دست یابی به.دست پژوهشگران خارج بود
. چنین مطالعاتی در جوامع بزرگتر نیز صورت گیرد،نتایج گستردهتر

سپاسگزاری
،31188111  نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب با کد شماره،پژوهش حاضر
 پژوهشگران کمال تشکر و قدردانی خود را از، بدین وسیله.میباشد
مسئول محترم کمیته تحقیقات دانشجویی و معاونت محترم پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی گیالن که در پذیرش و تأمین اعتبار پژوهش

تضاد منافع
نویسندگان اعـالم مینمایند کـه هیچگونه تضاد منافعی در این مطالعه
.ندارند
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