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  1390شاپور اهواز در سال  يجند یپزشک
  
  *2یه بحرانی، هد1کوروش زارع

 
  دهیچک
ان ياقشار جامعه بخصوص دانشجو يتمامسالمت روان ت يامروزه وضع :نهیزم

که در  يانيدانشجو. ت استياهمحائز جانات يمواجه شدن با فشارها و هل يبه دل
ر عوامل ياتاق عمل تحت تأث کنند از جملهيت ميفعال يمارستانيب  يهاطيمح

سالمت روان  يبا هدف بررس مطالعه حاضرن يبنابرا .دنريگيماسترس زا قرار 
  .انجام شده است اهواز ييو ماما يان اتاق عمل دانشکده پرستاريدانشجو
که به روش  باشديم يليتحل-يفيق توصيک تحقي ه حاضرمطالع :روش

 )نفر۱۳۹(ييماما -يان اتاق عمل دانشکده پرستاريدانشجو يبر رو يسرشمار
و  يت شناختيجمع يهاپرسشنامهها از داده يگردآور يبرا. انجام شد اهواز

ل يه و تحلياستفاده شد وجهت تجز) GHQ-28(يسؤال۲۸ يسالمت عموم
-آزمون يفيآمار توص ل ازيدر تحل .استفاده شدSPSS  يها از برنامه آمارداده

  .  ديرصد استفاده گردد ۹۵نان يب اطميبا ضر انسيل واريو تحل يت يها
در ان اتاق عمل يدانشجو از درصد ٥/١٢مطالعه نشان داد که ن يا يهاافتهي :جینتا

ن افراد يا% ٢٥و سالم  آنها% ٥/٦٢؛ ت سالمت روان ناسالم قرار گرفتنديوضع
 سالمت روانن يبنشان داد که س نايز واريآنالمستقل و  يآزمون ت. رنديب پذيآس
ن سالمت يب اما) p>۰۵/۰(ردوجود دا يدار يتعداد فرزندان خانواده رابطه معنو 

 و ي، خوابگاهتيجنساز جمله  يت شناختيجمع يهاريمتغ گريروان و د
  .افت نشدي ياختالف معنادارهل و تجرد ن تأيبودن و همچن يرخوابگاهيغ
ان از سالمت ياز دانشجو ين که درصد قابل توجهيبا توجه به ا :يریگجهینت

ان به استفاده يدانشجوق يتشوبا شود يشنهاد ميپ ،برخوردار نبودند يروان مطلوب
مانند دفاتر مشاوره در باالتر بردن سطح روان  ياز خدمات بهداشت روان

  .ان تالش کرديدانشجو
 يعلوم پزشک اتاق عمل، دانشگاه، انيسالمت روان، دانشجو :يدیواژگان کل

  .اهواز جندی شاپور
 29/6/91:تاریخ پذیرش              27/1/91: تاریخ دریافت

  
  

دانشکده ، ي، گروه پرستارارياستاد -١
 ي، دانشگاه علوم پزشکييو ماما يپرستار
  .رانيشاپور اهواز، ا يجند

   :و پست الکترونيکتلفن 
۳۷۳۸۳۳۱-۰۶۱۱  
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اتاق عمل، دانشکده  يکارشناس يدانشجو -٢

قات يته تحقيکم، ييو ماما يپرستار
 يجند يدانشگاه علوم پزشک، ييدانشجو
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  مقدمه
جوامع مختلف،  يسالمت يابيارز ياز محورها يکي

 يسالمت روان، نقش مهم. آن جامعه است يبهداشت روان
از . کنديفا ميهر جامعه ا يو کارآمد يياين پويدر تضم

ده جامعه و يان از اقشار مستعد برگزيآنجا که دانشجو
ن سالمت يباشند بنابرايم يهر کشور يسازندگان فردا

 يش آگاهيو افزا يريادگيدر  ياژهيت ويآنان از اهم يروان
 يزندگ يات اساسياز ضرور). ١(برخوردار است يعلم

سعه جامعه اثر که توجه به آن در رشد و تو ييدانشجو
 يوردر بهره يدارد و پرداختن به آن شرط اساس يميمستق

ل کرده است، بهداشت يکار آمد و تحص يروهاينه از نيبه
از  يليبه دال ييدوران دانشجو. ان استيدانشجو يروان

ل به ي، ميخوابگاه يو زندگ از خانواده يجمله دور
 ،يليعدم عالقه به رشته تحص، يحات متعدد اجتماعيتفر

ت، ارتباط با جنس مخالف، تنفر از يترس از ابراز شخص
و مشکالت ارتباط  يدر برقرار يناسازگارو گران يرفتار د
  .)۲(شود يمحسوب م ياز زندگ يدوره خاص ؛ياقتصاد
اي مهيج براي دانشجويان است که ن دوره، دورهيا

كليه دانشجويان بويژه دانشجويان گروه علوم پزشكي به 
زاي بيشتر و لزوم رؤيارويي با عوامل استرسدليل 

سازگاري  مناسب بايد از سالمت رواني وخود اتكايي 
تري در بيشتري برخوردار باشند تا بتوانند توفيق افزون

اما با  .)٣(دست يابندبتحصيل و در نهايت  در حرفه خود 
د و مشکالت مربوط يجد يشرفت صنعت و تکنولوژيپ

همانند مشکالت  يروان يهايارمياختالالت و ب به آن،
داشته و از آن جا که  يريش چشمگي، افزايجسمان

دارد، الزم  يت فراوانيسالمت روان قشر دانشجو اهم
 يتلق يم جدين قشر عظيا يو روان ياست تا مسائل عاطف

  .)۴(رديقرار گ يدگيشده و مورد رس
اختالالت  ،مطالعات مختلف در سراسر جهانطي  در

ش شده گزار يعلوم پزشک دانشجويانبارزي در بين 
در دانشگاه علوم پزشكي  است، به عنوان مثال تحقيقي

درصد دانشجويان از رشته ي  ٤/٦٣نيجريه نشان داده كه 
زا پزشكي را استرسرشته درصد  ٨٦خود راضي بودند اما 

 درصد ٩/٣١ ن مطالعه نشان داد کهيج اينتا .دانستنديم
اگر فرصت دوباره انتخاب داشته باشند، رشته  انيدانشجو

 انيدانشجون يا درصد ١/٢٩. كنندپزشكي را انتخاب نمي
در  يگريمطالعه د .)٥(ناسالم بودند ياز نظر سالمت روان

دانشگاه پاكستان شيوع اضطراب و افسردگي در بين 
درصد اعالم كرده  ٨٩/٤٣دانشجويان گروه پزشكي را 

 دوم، ميزان آن در دانشجويان سال اول، که يبطور است 
، ٥٨/٥٢، ٨٦/٤٥چهارم و سال آخر به ترتيب  سوم،
دانشجويان دختر بيشتر از . بود ١٠/٤٥، ٧٥/٢٨، ١٤/٤٧

مطالعه ج حاصل از ينتا .)٦(پسر دچار افسردگي بودند
رجند نشان يب يان علوم پزشکيدانشجو يبر رو يدستجرد
 يعوامل اشتغال زاان از يمحل سکونت دانشجوداد که 

 و همکارانش ييدر مطالعه رضا .)٧(آنها بوده است يفکر
ان يدرصد از کل دانشجو ١/٣٠يان پرستاريدانشجو يبررو

در % ٤/٦٥بودند که  ياختالالت روان يدارا يابيمورد ارز
دانشگاه مشغول به  در سال اول% ٦/٣٤سال آخر و 

در  يدر پژوهش سلگ که يدر حال) ٤(ل بودنديتحص
با يدر دو جنس تقر ياختالل روان کرمانشاه يانشگاه رازد

  .)٨(بود يمساو
ن يان از حساس تريدانشجون امر که يبا توجه به ا

امه ران و برنياز آنان، مد ياريو بس جامعه هستند يقشرها
متعدد  يهاو پژوهش نده کشور خواهند بوديزان آير

نشان دانشجويان در  يمختلف يعاطف -يمشکالت روان
 يليتحص يرشته  يان به واسطه ياگر دانشجو. داده است

 .رندياسترس زا قرار بگ يهاطيدر مح شيو شغل خو
د خواهد يآنها را تهد يشتريتر بوده و خطر ب يمسئله جد

رشته اتاق عمل ان ين افراد دانشجوياز جمله ا. )۴(دکر
 يحالتهاماران در يبا ب ييارويول ريبه دلکه باشند مي

، يده جراحيچيپ يجرهاياتاق عمل، انجام پروسخاص 
 ييهاتنش، اضطراب و يخون يهايماريترس از انتقال ب

در معرض استرس،  ؛دارند يانجام اعمال جراح يدر طکه 
  . هستند يروان يهابيو آس يسردگاف
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 رانيدر نقاط مختلف جهان و اصورت گرفته  مطالعات
ک طرف ياز متفاوت  يان با رشته هايدانشجو يبر رو

ت سالمت روان يوضع يبررسموضوع که کند يمشخص م
ن ياج ينتاگر يباشد و از طرف ديمان مهم يدانشجو

ن يمطالعات در نقاط مختلف متفاوت بوده  است و بنابرا
ت سالمت روان يوضع يادوره يهاياز به بررسين

ط خاص هر يمختلف با توجه به شرا يهاان رشتهيدانشجو
به نظر  ين نکته ضرورين ذکر ايهمچن .باشديمنطقه م

ت سالمت يوضع يبررس که به يخاص پژوهشرسد که يم
 .افت نشديان پرداخته باشد، يقشر از دانشجو نيروان ا

مطالعه حاضر با هدف بررسي سالمت روان دانشجويان 
علوم پزشكي اهواز  دانشگاه وسته اتاق عمليپ يکارشناس

 ييج آن و شناسايتا با استفاده از نتا انجام شده است
ر و ارائه خدمات بهداشت روان به يب پذيان آسيدانشجو

ن قشر از يآنها بتوان موجبات ارتقاء سطح بهداشت روان ا
افت  يامد هايپ ان را فراهم نموده و از عوارض ويدانشجو

قشر  ياقتصاد و يانسان يرويهدر رفتن ن و يليتحص
سترش مشکالت روان آن ها قبل گ فعال جامعه و جوان و

  .کرد يرياز ورود به عرصه کار جلوگ
  

  روش
 يبر رو يبه روش سرشمارحاضر پژوهش 

و  ياتاق عمل دانشکده پرستار يان کارشناسيدانشجو
ان يتعداد کل دانشجو. ه استديگردانجام اهواز  ييماما

 با اخذ نفر از آنها ١٢٨از  نفر بود که ١٣٩اتاق عمل 
. ديگرد ياطالعات پژوهش جمع آور يکتبنامه تيرضا

 وک يدموگرافاطالعات  پرسشنامهپژوهش شامل  يابزارها
 GHQ-28 )General Health پرسشنامه

Questionnaire( ۲۸از پژوهش ياريدر بس .بود يسؤال-

مشابه انجام شده در سراسر جهان از جمله مطالعه  يها
جهت  )۴( ييو رضا) ۷(ي، دستجرد)Ofili)(۵(يلياف

استفاده  GHQ-28سالمت روان از پرسشنامه  يبررس
 به عنوان  شده است لذا در مطالعه حاضر پرسشنامه مذکور

  .سنجش سالمت روان انتخاب شده است يبرا يابزار

 ن بار توسط گلدبرگياول يبرا GHQپرسشنامه 
)Goldberg(  طرح شد و به عنوان ابزار  ۱۹۷۲در سال

وع يا برآورد شي يکشف موارد روان پزشک يبرا يغربالگر
مختلف مورد استفاده  يدر گروه ها ياختالل روان پزشک

در مورد اعتبار و  ياديمطالعات ز. )۱۰و۹( رديگيقرار م
ن پرسشنامه از اعتبار و ين آزمون نشان داده که ايا ييروا
د در يبرخوردار بوده و به عنوان ابزار مف ييباال ييايپا

در کارکنان خانواده علوم  ياختالالت روانشناختص يتشخ
ن مطالعات نشان داده شده يدر ا. شده است يمعرف يپزشک

و متوسط % ۸۴ن پرسشنامه برابر با يت ايکه متوسط حساس
پرسشنامه از ن يا. )۱۳و۱۲و۱۱( است% ۸۳آن برابر  يژگيو
، اضطراب و اختالل يعالئم جسمان( ياس فرعيمق ۴

که هر کدام ) يو افسردگ يعملکرد اجتماعخواب، اختالل 
ن آزمون يا .ل شده استيسؤال بوده است؛ تشک ۷شامل 

وه ين آن شيباشد که بهتريم يروش نمره گذار ۵ يدارا
-يم ۸۴از يبا حداکثر امت )Likert(کرت يل ينمره گذار

. شديداده م) ۳-۲-۱-۰(از يامت ۴باشد و به هر سؤال 
روان دانشجويان با استفاده از منظور مقايسه سالمت  به

، از GHQـ28در آزمون  )Cut of Point(نقطة برش
اساس اين روش، افرادي كه بر. استفاده شد ٢٣نقطة برش 

گيرند، سالم هستند و كساني كه بين  نمره مي ٠-٢٣ بين
 ٣٨هستند و كساني كه نمره ر يب پذيآسگيرند،  مي٢٤-٣٨

ل يه و تحليجهت تجز .گيرند، ناسالم هستند به باال مي
استفاده  ١٧ش يرايو SPSS يوتريها از برنامه کامپداده

 يت يهاو آزمون يفيآمار توص ها ازه دادهيدر تجز وشده 
درصد  ۹۵نان يب اطميبا ضرانس يز واريآنالمستقل و 
  .دياستفاده گرد

  
  جینتا

رشته اتاق  يدانشجو ١٢٨ ين مطالعه بر رويج اينتا
اهواز ارائه شده  يدانشگاه علوم پزشکوسته در يعمل پ
 يهاريين متغيکه ب ن مطالعه نشان داديا يهاافتهي. است

 يماريهل، سابقه بأت تيسن، جنس، محل سکونت، وضع
ت ين، وضعيت والدي، مراجعه به روانشناس، وضعيروان
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ت سالمت يو وضع الت پدر و مادريزان تحصي، مياقتصاد
 ۰۵/۰(وجود نداشت يدار يان رابطه معنيروان دانشجو

(P> .ن سالمت روان و تعداد فرزندان يکه ب يدر حال
 )P=٠٣٧/٠(کشف شدرابطه معناداران يدانشجوخانواده 

بر  ابعاد سالمت روانن يرابطه ب يهايدر بررس. )١جدول(
ر فوق مشخص شد که يو متغ GHQ28اساس پرسشنامه 

 بود يمربوط به بعد افسردگ دارين رابطه معنيا
)۰۰۳/۰=P( )٢لجدو(.  

هاي مطالعه در مورد وضعيت سالمت همچنين يافته
 GHQ28اساس نقطه برش پرسشنامه ان برروان دانشجوي

درصد در  ۵/۶۲مشخص شد که اکثريت دانشجويان 
درصد در وضعيت آسيب پذير  ۲۵وضعيت سالم بودند و 

جدول (درصد نيز در وضعيت ناسالم قرار داشتند  ۵/۱۲و 
۳.(  

  

  انیو سالمت روان دانشجو یت شناختیجمع ير هاین متغیرابطه ب: 1جدول  
P  ار سالمت روانيانحراف مع ن ويانگيم رهايمتغ تعداد   

 
۲۲۴/۰  

 

۰۶/۱۲±۲۳/۲۳   مؤنث ۸۸ 
۴۴/۲۰±۱۸/۱۳ جنس  مذکر ۳۸ 

۲۵۲/۰  ۹۴/۱۰±۲۶/۲۰  ۵۶ ≤ سال۲۰ يگروه سن   
۲۳/۱۳±۸۴/۲۳ سال۲۰> ۷۲   

 
۳۸۶/۰  

۸۸/۱۲±۲۴/۲۲ يخوابگاه ۷۰    
۳۲/۲۲±۸۲/۱۱ محل سکونت يخوابگاه ريغ ۵۸   

 
۰۳۷/۰  

۱۷/۱۴±۷۱/۲۲    ≥نفر۴ ۵۹ 
خانواده تعداد فرزندان  ۵۹/۱۰±۷۶/۲۱ نفر۴ ۶۷  < 

 
۷۱۵/۰  

۴۸/۱۲±۹۶/۲۱   مجرد ۱۱۴ 
ت تأهليوضع  ۴۴/۱۱±۸۵/۲۴  متأهل ۱۴ 

 
۹۹۱/۰  

۵۷/۱۳±۶۶/۱۸   بله ۳ 
در خانواده يروان يماريسابقه ب  ۳۶/۱۲±۴۲/۲۲ ريخ ۱۲۲   

 
۶/۰  

۱۰/۱۲±۰۵/۲۷   بله ۱۸ 
۶۹/۲۱±۳۱/۱۲ مراجعه به روانشناس ريخ ۱۰۸   

 
۹۴۹/۰  

۵۵/۱۲±۱۰/۲۲ يقبول ۹۳    
يليت تحصيوضع  ۵۲/۱۱±۵/۲۸  افت ۱۰ 

 
 
۸۵۹/۰  

۶۴/۱۱±۴۴/۲۰   سال اول ۲۵ 
 

 سال ورود به دانشگاه
۵۷/۱۱±۴۵/۲۲  سال دوم ۵۱ 
۵۶/۱۴±۲۵/۲۳  سال سوم ۳۲ 
۰۸/۱۲±۶/۲۲  سال چهارم ۲۰ 

 
 
۴۸۳/۰  

۳۲/۹±۷۵/۲۰ فيضع ۴    
 

يت اقتصاديوضع  
۱۹/۱۳±۸۱/۲۳  متوسط ۶۴ 
۴۰/۱۱±۸۵/۲۰  خوب ۵۴ 
۸۶/۱۳±۶/۲۲ خوب يليخ ۵   

 
 
۹۵۳/۰  

۰±۳۰ نيوالد ييجدا ۱    
 

نيت والديوضع  
۰±۲۹  فوت مادر ۱ 
۲۴/۸±۲۲ پدرفوت  ۶   

۸۱/۱۲±۱۵/۲۲ اتيح ديق در ۱۱۵   
 
۸۶۳/۰  

۸۰/۱۱±۳۴/۲۲ پلميرديز ۵۲    
 
الت پدريتحص  

۸۲/۱۱±۲۲ پلميد ۴۹   
۷۷/۱۴±۶۴/۲۳ يدانشگاه ۲۵   

 
۸۲۹/۰  

۱۳/۱۳±۲۳/۲۲ پلميرديز ۴۲    
الت مادريتحص  ۰۱/۱۲±۳۶/۲۲ پلميد ۷۵   

۹۷/۱۳±۲۸/۲۵ يدانشگاه ۷   
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  سالمت روان یفرع ياس هایتعداد فرزندان خانواده و مق یت شناختیمعر جین متغیرابطه ب:  2جدول
ارين و انحراف معيانگيم GHQ فرع ياس هايمق  P  

≥نفر۴ نفر۴  < 
يعالئم جسمان  ۶۵/۳±۹۴/۴  ۴۹/۳±۴۰/۵  ۹۶۶/۰  

۸۶/۵±۵۶/۴ اضطراب و اختالل خواب  ۰۲/۴±۶  ۲۳۵/۰  
ياختالل عملکرد اجتماع  ۸۶/۲±۶۹/۷  ۵۱/۲±۱۴/۷  ۲۱۷/۰  

يافسردگ  ۸۱/۴±۲۰/۴  ۳۲/۳±۳۷/۳  ۰۰۳/۰  
  

  GHQ-28آزمون  براساس فراوانی و درصد دانشجویان سالم و ناسالم عیتوز: 3جدول
  درصد  يفراوان GHQ-28نمره  تيوضع
  ۵/۶۲ ۸۰ ۲۳- ۰  سالم
  ۲۵  ۳۲  ۲۴-۳۷  ريب پذيآس

  ۵/۱۲  ۱۶  ۳۸- ۱۰۵  ناسالم
  ۱۰۰ ۱۲۸    کل

  بحث
% ٥/٦٥ نشان داد که پژوهش حاضر يهاافتهي

ت سالمت روان سالم قرار يدر وضع ان اتاق عمليدانشجو
 ريپذبيآنها آس% ٢٥در محدوده ناسالم و  %٥/١٢. دارند

و همکارانش  يکه در مطالعه احمد يباشند در حاليم
دانشگاه آزاد  يپرستارريو غ يان پرستاريدانشجو يبررو
در  يان پرستاريدانشجو% ١/٦٦واحد شاهرود،  ياسالم

آنها سالمت روان  %٦/٥محدوده ناسالم سالمت روان و 
به  يپرستارريان غيزان در دانشجوين ميداشتند و ا يخوب
نژاد مصلي مطالعهج يو نتا )١٤(بود% ٦/٥ و% ٢/٦٢ب يترت

ان سال اول وآخر دانشکده علوم يدانشجو يبر رو و اميني
در پژوهش . رت دارديمغابا مطالعه حاضر جهرم  يپزشک
 ٧/٣ درصد مشكوك، ٦/٢٠درصد سالم،  ٧/٧٥ نژاديمصل

 يدرصد اختالل به صورت بارز نشان دادند و تعداد اندک
 يول )١٥(دبودن يان در معرض مشکالت روانياز دانشجو

ج ينتا زديدانشگاه ان يدانشجودر  انيديمطالعه ام در
مشكالت  انيدانشجو درصد٧/١٥و ه بدست آمد يمتفاوت

پزشكي نياز  شناسي و روان جدي داشته و به خدمات روان
 ۵/۱۲الزم به ذکر است که در مطالعه حاضر  .)١٦(داشتند

ان در محدوده سالمت روان نبودند در يدرصد دانشجو
و در درصد  ۷/۳نژاد  يق مصليزان در تحقين ميکه ا يحال

ن يکه ا باال بود يبه شکل قابل توجه يمطالعه احمد
ان در ياز قرار گرفتن دانشجو يتواند ناشيتفاوت ارقام م

 .باشد ييدانشجو يزندگآغاز و  يد آموزشيط جديمح
 است، محيط آموزشي يك دانشگاه محيط كههمانطور 

مخاطرات  و شوديمحسوب م نيز اجتماعي محيط يك
 دوران در دانشجويان از برخي .دارد را خود خاص

-مي رو به رو بزرگ بيش و كم مشكالت بادانشجويي 

 ناتواني احساس تحصيلي، رشته به عدم عالقه مثل شوند،

 در اجبار احساس نادرست، انتخاب واحد يادگيري، در

 نياز خوابگاه، محيط آموزشي، مشكالت مقررات پذيرفتن

 همه البته .آينده به شغل نسبت نگراني غربت، مالي،

 شرايط از دانشجويان برخاسته اجتماعي و رواني مسائل

 هايو ويژگي نيست دانشگاه اجتماعي يا آموزشي

  .)٣(دارد دخالت نيز آنها خانوادگي و شخصي
سالمت  رابطه يبررسن پژوهش ياز اهداف ا يکي

ن يادر  کهبود  آنها يليتحص سنواتان با يروان دانشجو
توسط  که پژوهشي در. دا نشديپ يدار يمعن رابطه مورد

ن يب انجام شد در دانشگاه پاكستانجودان و همکارانش 
ان و سالمت روان آنها رابطه يدانشجو يليسنوات تحص

مطالعه مصلي نژاد و  ن دريهمچن. )٥(دا شديپ يدار يمعن



 سالمت روان دانشجويان اتاق عمل                                                                                                                                   ٢٨

 

 ١٣٩٢ سال، ١ي رهم، شماچهاري علمي ـ پژوهشي جنتاشاپير، دورهدو ماهنامه 
http://journals.ajums.ac.ir/jentashapir 

 

آخر از نظر مشكالت  بين دانشجويان سال اول واميني 
وجود داري ارتباط معنااضطراب و افسردگي  جسماني و

در  و همکارانش ييرضا يهايدر بررس .)١٥(داشت
رشته  ان سال آخريدانشجوز يکرمانشاه ن يدانشگاه راز

 ينسبت به سال اول از سالمت روان کمتر يپرستار
ن نظر مطالعات فوق با مطالعه ياز ا .)٤(برخوردار بودند
  . ندارد يحاضر همخوان

 يسن ياهگروه وسالمت روان  نيب مطالعه حاضر در
ج يبا نتاافته ين يا افت نشدي يدار يارتباط معن انيدانشجو
هم سو  در دانشگاه پاكستان جودان و همکاران پژوهش

از آن  يحاک ن پژوهشيا يهاافتهين يهم چن. )٥(باشديم
وجود  يدار ين جنس و سالمت روان رابطه معنيکه ب بود
در ) ١٣٨٠( نژاد يمصل مطالعه جيبا نتاافته ين يا. اشتند

 کسان استيجهرم  دانشگاه علوم پزشكيان يدانشجو
 دسنيويد يهايدر بررسکه  يدر حال .)١٥(
)Davidson( لت يبواندر يدر دانشگاه علوم پزشک
)Vanderbilt( رگذار بر ين عوامل تأثياز مهمتر يکي

 ان جنس شناخته شده استيسالمت روان دانشجو يرو
ت يوضعو سالمت روان ن يرابطه ب يبررس در .)١٧(

با  نظرن يااز  که افت نشدي يدار يمعنرابطه  ياقتصاد
ان يدانشجو يرجند بر رويدر دانشگاه بکه  يقيتحقج ينتا

 .)٧(ستيهمسو ن بود انجام شده )٨١-٨٢( د الوروديجد
 يان پرستاريدانشجو يزاده بر رو يمانيدر مطالعه سل

 ين مشکالت ماليکرمان ب يراز ييماما-يدانشکده پرستار
  .)١٨(بدست آمد يو سالمت روان ارتباط معنادار

حاضر ج بدست آمده در پژوهش يبا توجه به نتا
که  افت نشديت تأهل يوضع ون سالمت روان يب يارابطه
 يموسو تحقيقدر . رت دارديمغا يج پژوهش موسويبا نتا
 ه؛هاي مربوطه انجام شددر دانشگاه ارتش و بيمارستانکه 

به تالل روان با وضعيت تأهل رابطه معني داري بين اخ
 ينيمطالعه خادم الحس که در يدرحال )١٩( هدست آمد

  .)٢٠(افت نشديتأهل  ون سالمت روان يب يرابطه ا
 يدار يرابطه معندهد يها نشان مافتهيهمانطور که 

؛ افت نشدي انيدانشجومحل سکونت و ن سالمت روان يب

و همکارانش که در پاکستان پژوهش جودان ن يهمچن
وع يدر ش يار عمدهيتأثنجام شده؛ نشان داده که مکان ا

 مطالعه زارع و همکارانشدر اما )٥(ندارد ياختالالت روان
سکونت در خوابگاه بر  رازيش يدر دانشگاه علوم پزشک

  .)٣( ان مؤثر بوده استيدانشجوروان سالمت  يرو
 يپزشکان يدانشجو يبر رو تحقيق موسوي در

با سالمت روان رابطه معني داري بين  دانشگاه ارتش
 يها يدر بررس .)١٩(سابقه خانوادگي مثبت به دست آمد

ن داشتن يب يدار يمعن رابطهز ين دسن و همکارانشيويد
افت يدر خانواده با سالمت روان  يروان يماريب يسابقه 

 دسن دريويو د يموسو يهاياما برخالف بررس. )١٧(شد
ن سالمت روان و سابقه يب يدار يرابطه معن پژوهشن يا

 و همکارانش يدر مطالعات قمر .افت نشدي يليفام يروان
 يعاطف-يابتال به اختالالت روان اراک يهادر دانشگاه
و کسب  يليت تحصيبا عدم موفق يدار يارتباط معن
اما در  )٢١(دارد يليدوران تحص ين در طيينمرات پا

  .افت نشدين دو ين ايب يدار يپژوهش حاضر رابطه معن
ن سالمت روان يدر پژوهش بحاصله ج يبا توجه به نتا

تعداد دفعات ن، يوالد يليمدرک تحص ت خانواده،يبا وضع
اما . افت نشدي يدار يرابطه معن مراجعه به روانشناس

در  در پژوهش خود کارانشمو ه )Duhuria( ايدهور
خانواده به ت ين سالمت روان با وضعيب )Delhi( يدهل

که رابطه  يکه کسانيافتند بطوريدست  يدار يرابطه معن
 ينشان سالم و موفق بود از سالمت روان خوبيوالد

و  ينيخادم الحس مطالعه در يول )٢٢(برخوردار بودند
ن ياز دست دادن والد و ن سالمت روانيب همکارانش
ن پژوهش يج ايکه با نتا )٢٠(افت نشدي يدار يارتباط معن

با مطالعه مطالعه ادهم و همکارانش  جينتا .هماهنگ است
ن ينشان داد بج مطالعه ادهم ينتا .رت دارديحاضر مغا

و شغل مادر ارتباط  پدر يليبا مدرک تحص يت روانيوضع
و  يق دستجردياما در تحق )٢(وجود دارد يمعنادار يآمار
د يان جديدانشجو يرجند بر رويکه در دانشگاه ب يخزاع

 هدار نبود ين ارتباط معنيا بود، انجام شده )٨١-٨٢(الورود
  .)٧( است
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ن يب يدار يپژوهش نشان داد که رابطه معن يهاافتهي
ن يبد خانواده وجود دارد يسالمت روان با تعداد اعضا

ش تعداد فرزندان، سالمت روان آنها کمتر يکه با افزا يمعن
ارتباط ) ١٣٨٧(ق ادهم و همکارانشيدر تحق .شده است

 يبا تعداد اعضا يت روانين وضعيب يمعنادار يآمار
ج مطالعه حاضر يکه با نتا )٢(خانواده بدست آمده است

 هارلوك يهاطبق گفته .است کساني
)Elizabet Harlock( يخانواده بررو يتعداد اعضا 

ن باور است يشان بر ايا. رگذار استيسالمت روان تأث
ده يچيپ ستم متعامل ويك سيخانواده به صورت   که

، خانواده ير اعضاين و سايك و والدروابط كود. است
ده است كه افراد آن در يچيدرهم پ يچون شبكه و نظام

، در خانواده تك به عنوان مثال دگرنيكديكنش متقابل با 
كه در  يدر حالوجود دارد  يفقط سه رابطه تعامل يفرزند

وجود خواهد  ي، ده رابطه تعامليخانواده سه فرزند
ت، فرزندان در يپرجمع يهالذا در خانواده .)۲۳( داشت
ابعاد سالمت  يبررس .گران موفق ترنديروابط با د يبرقرار
مربوط به بعد  يدار ين رابطه معنيا نشان داد که روان

از حاالت مختلف  يامجموعه يافسردگ. است يافسردگ
ف مالل تا ياست که از احساس خف يو روان يروح

قدرت . کنديت روزمره بروز مياز فعال يسکوت و دور
- ينامعقول م يف کرده و باعث رفتارهايقضاوت را تضع

و  يآشفتگ يج برايعلت را يافسردگ يطرف از). ۲۴( شود
  .)۱۵(باشديم يجسم يهايماريب يبهبود ين کنديهمچن

 يو روان يط روحيالزم به ذکر است که شرا
ن يها و همچنل پرسشنامهيان در هنگام تکميدانشجو

ر يج تأثينتا ين مطالعه ممکن است بر روياجامعه کوچک 
با . ن مطالعه باشنديا يهاتيگذاشته باشد که جزء محدود

شود يشنهاد ميپ, که تاکنون انجام شده است ييهايبررس
ن يان اتاق عمل و شاغليسه سالمت روان دانشجويکه مقا

 ين به بررسيچنرد و همين رشته مورد مطالعه قرار گيا
ان يزا و ارتباط آن با سالمت روان دانشجواسترس عوامل

ان در يدرصد دانشجو ٥/١٢که  يياز آن جا. پرداخته شود
د است که با يمحدوده سالمت روان ناسالم هستند ام

ان به استفاده از خدمات بهداشت يشتر دانشجويق بيتشو
در کاهش  يير بسزايمانند دفاتر مشاوره بتواند تأث يروان

آنها  يسطح سالمت عموم يو ارتقا يروان يفشارها
  .داشته باشد

  
   یقدردان

 ييقات دانشجويقحته تياز کم يبا سپاس و قدردان
اهواز که ما را در جندی شاپور  يدانشگاه علوم پزشک

همواره  ما و اندت نمودهيحما يقاتين طرح تحقيانجام ا
 م بوديخواه يغ کسانيدريب يهاييون تالش و راهنمايمد

  .کردند يهمراهن پژوهش يا يدر اجرا را که ما
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Abstract 
Background: Nowadays, it is essential to appreciate the mental 
health status of all people specially students because they 
experience different kinds of emotional stress. Mental health 
status of students who work in different sections of the hospital, 
like operation rooms is affected by stressful factors.  The aim of 
the investigation was to study the mental health within the 
operation rooms students from Nursing and Midwifery Schools 
to discover vulnerable students 
Methods: A descriptive-analytic study developed on the 
students of the Ahvaz Nursing and Midwifery Schools (n=139) 
using the census method. In this observational descriptive-
analytic study, The demographic data and pattern of mental 
health were collected by standard general health questionnaire 
(GHQ-28). Data was analyzed using statistical software SPSS 
(version17); t test and variance analysis with 95% coefficient 
interval were used. 
 Results: Based on data analysis results12.5% of the students 
suspected to have mental health , 62.5% were in good mental 
health shape and 25% of them were vulnerable.  Based on t test 
and variance analysis, it has been revealed that there is 
statistically  a significant relationship between the mental health 
and the number of family members(p<0.05);In addittion, there 
is no significant difference between the mental health status and 
demographic factors such as sex, dormitory and non-dormitory, 
single and married students. 
Conclusion: Having noticed that a significant percentage of 
students facing with not being well in view of the fact of mental 
health status therefore, encouraging them refer to mental health 
services centers receiving appropriate consultant advices could 
help improving their mental health status. 
 
Keyword: Mental health, Students, Operating room, Ahvaz 
Jundishapur University of Medical Science.  
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