بررسی وضعیت سالمت عمومی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا
*نادیا سلطانی

1

چكيده
مقدمه :یکی از مؤلفههای مهم در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان سالمت عمومی آنهاست .دانشجویان نیروی
انسانی برگزیده و سازندگان فردای کشور هستند و سنجش وضعیت سالمت جسمی و روانی آنها و ارائه راهکارهایی در
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مقاله تحقیقاتی

جهت ارتقاء و بهبود آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفی -تحلیلی در دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا انجام شد .جامعه مورد
پژوهش کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در نیمسال دوم تحصیلی  1393-94بودند .با استفاده از روش نمونهگیری
در دسترس  135نفر به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده «پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ»
) (GHQ-28بود .برای تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  16و روشهای توصیفی ،ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون
کلموگروف اسمیرنوف و آزمون  tاستودنت مستقل استفاده شد.
یافتهها :میانگین و انحراف معیار نمره سالمت عمومی دانشجویان  18/73 ± 13/33بود .نتایج به دست آمده از آزمون

t

تک نمونهای حاکی از سالمت عمومی دانشجویان بود .با استفاده از آزمون  tمستقل بین سالمت عمومی دختران و پسران
تفاوتی مشاهده نشد ( .)P>0/05همچنین با استفاده از روش بازآزمایی ،پایایی ابزار  0/89برآورد شد.
بحث و نتیجهگیری :به منظور حفظ و ارتقاء هر چه بیشتر سالمت عمومی دانشجویان ،بر غربالگریهای دورهای جهت
تشخیص و مداخالت به موقع تأکید میشود.
کلمات کلیدی :اختالالت روانشناختی ،دانشجویان پرستاری ،سالمت عمومی.
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تاریخ دریافت1394/2/18 :
تاریخ پذیرش1394/9/14 :
تاریخ انتشار1394/12/15 :

مقدمه

اهمیت است .از آنجا که دانشجویان رشتههای مختلف تحصیلی

بهنجاری و سالمت روانی ) (Mental healthموضوعات اساسی

باألخص دانشجویان رشتههای علوم پزشکی در آینده عهدهدار

در روانپزشکی کاربردی و نظری محسوب میشود .کارشناسان

تأمین ،حفظ و ارتقاء سطح سالمت جامعه خواهند بود ،باید از

سازمان بهداشت جهانی ) (World health organizationسالمت

سالمت روانی و خوداتکایی بیشتری برخوردار باشند تا بتوانند

روان را این طور تعریف کردهاند« :قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ

نقش خود را به عنوان یک نیروی تحصیلکرده و متخصص به

با دیگران ،تغییر و اصالح محیط فردی -اجتماعی و حل تضادها و

خوبی ایفا کنند (.)2

تمایالت شخصی به طور منطقی ،عادالنه و مناسب» (.)1

دوران دانشجویی مقطع بسیار حساسی در زندگی نیروهای کارآمد

توجه به نیازهای روانی و سالمت دانشجویان که درصد قابل

و فعال جوان هر کشوری محسوب میشود و غالباً با تغییرات

مالحظهای از جمعیت کشور را تشکیل میدهند ،بسیار حائز

زیادی در روابط اجتماعی و انسانی آنها همراه است .آشنا نبودن

 -1کارشناس ارشد روانشناسی ،ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،مرکز مشاوره (*نویسنده مسئول).
آدرس الکترونیکn.soltani1362@gmail.com :
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هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سالمت عمومی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا انجام شد.

نقشهای جدید ،دوری از خانواده ،مشکالت اقتصادی ،حجم زیاد

در دسترس انتخاب گردیدند و مورد مطالعه قرار گرفتند.

دروس ،رقابتهای فشرده و غیره از جمله شرایطی هستند که

ابزار مورد استفاده جهت جمعآوری دادهها شامل پرسشنامه

میتوانند مشکالت و ناراحتیهای روانی را به وجود آورند و باعث

اطالعات دموگرافیک حاوی مشخصات جمعیت شناختی از جمله

افت تحصیلی گردند ( .)3دانشجویان رشتههای علوم پزشکی ضمن

سن ،جنس ،سال ورود به دانشگاه ،وضعیت تأهل ،وضعیت سکونت،

داشتن مشکالت سایر دانشجویان ،مشکالت خاص خود از جمله

معدل و پرسشنامه  ۲۸آیتمی سالمت عمومی ) (GHQ-28بود.

فشارهای روحی و روانی محیط بیمارستان و اورژانس و برخورد با

این پرسشنامه توسط گلدبرگ و هیلر در سال  ۱۹۷۹ارائه شده

مسائل و مشکالت بیماران را نیز دارند و به نظر میرسد دانشجویان

و دارای چهار زیر مقیاس فرعی است و هر زیر مقیاس هفت

این رشته بیشتر از دانشجویان سایر رشتهها در معرض خطر از

پرسش دارد .زیر مقیاسهای مذکور عبارتند از :زیر مقیاس عالئم

دست دادن سالمت عمومی باشند ( .)4میزان شیوع مشکالت روانی

جسمانی ،زیرمقیاس عالئم اضطرابی و خواب ،زیر مقیاس کارکرد

در دانشجویان کشورهای پیشرفته  ۱۰تا  ۱۲درصد گزارش شده

اجتماعی و زیر مقیاس عالئم افسردگی .پرسشنامه سالمت عمومی

است ( .)5برخی مطالعات انجام شده در ایران در رابطه با سالمت

آزمونی است با ماهیت چندگانه و خود اجرا که به منظور بررسی

عمومی ،اختالالت روانی را در دانشجویان  ۱۲/۷۵تا  ۳۰/۴درصد

اختالالت غیر روان گسسته که در وضعیتهای مختلف جامعه

گزارش نمودهاند ( .)6مطالعات مختلف در ایران نشان میدهد در

یافت میشود طراحی شده است .الزم به ذکر است که این آزمون

دانشجویان علوم پزشکی شیوع افسردگی ،احساس غمگینی ،تنش

جنبه تشخیصی ندارد و تنها میتوان از آن برای سرند كردن افراد

و اختالالت اضطرابی زیاد است ( .)7افزایش مراجعه دانشجویان به

استفاده نمود (.)8

مراکز مشاوره دانشجویی در سالهای اخیر مؤید وجود استرسها

سؤاالت به روش لیكرت نمرهگذاری میشود .حداکثر نمره در

و مشکالت روانی ،اجتماعی و تحصیلی روزافزون در آنهاست که

هر مقیاس  ۲۱و در کل  ۸۴است و نمره بیشتر مؤید سالمت

در صورت عدم تشخیص به موقع و عدم مداخله بهنگام میتواند

عمومی کمتر است .جهت بررسی سالمت عمومی دانشجویان از

عواقب ناخوشایندی به همراه داشته باشد به خصوص این امر در

نقطه برش  ۲۳در کل و نقطه برش  ۶برای هر یک از شاخصها

مورد دانشجویان رشته پزشکی که حلقههای اصلی زنجیر بهداشت

استفاده میگردد.

و درمان کشور محسوب میشوند از اهمیت باالتری برخوردار است

روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه در مطالعات مختلف تأیید

لذا در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی ،غربالگری

شده است ( )11-9ابتدا با توجه به ترجمه فارسی پرسشنامه و

و تعیین مشکالت روانشناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

مقایسه آن با نسخه انگلیسی ،با نظر اساتید تغییرات جزئی بر

آجا انجام شده است.

روی آن صورت گرفت .برای تعیین پایایی پرسشنامه در مطالعه
حاضر ،پرسشنامه بر روی  ۵۰نفر از دانشجویان به روش آزمون

مواد و روشها

مجدد با فاصله  ۱۰روز بررسی و ضریب همبستگی محاسبه گردید

پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی و همبستگی است .به این

(.)r=۰/۸۹

معنی که بدون مداخله در شرایط فعلی آزمودنیها به جمعآوری

برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  ۱۶شاخصهای

اطالعاتی در مورد آنها اقدام میشود .جامعه آماری شامل کلیه

آمار توصیفی ،ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون کلموگروف

دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا میباشد

اسمیرنوف و آزمون  tتک نمونهای و آزمون  tمقایسهای استفاده شد.

که در نیمسال دوم تحصیلی  ۱۳۹۳-۹۴مشغول به تحصیل بودند.

پس از ارائه توضیحات الزم به دانشجویان در خصوص اهمیت و

مجموع دانشجویان ذکر شده کمتر از  ۲۰۰نفر بودند .برای انتخاب

هدف پژوهش ،این فرصت به آنها داده شد که سؤاالت خود را

نمونه با هدف غربالگری  ۱۳۵نفر از دانشجویان این دانشکده (بیش

در زمینه پژوهش مورد نظر مطرح نمایند .همچنین در ابتدای
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بسیاری از دانشجویان با محیط دانشگاه در بدو ورود ،انتظارات و

از  ۵۰درصد کل جامعهی آماری) با استفاده از روش نمونهگیری
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بررسی وضعیت سالمت عمومی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا

پرسشنامه به عدم اجبار و داوطلبانه بودن شرکت در پژوهش و نیز

عالئم اضطرابی و اختالل خواب  ،۴/۸۴±۴/۴۵کارکرد اجتماعی

به محرمانه ماندن اطالعات شخصی داوطلبان و عدم استفاده از این

 ،۶/۲۶±۳/۵۳افسردگی .۱/۸۴±۳/0۴

اطالعات در جهت منافع شخصی اشاره شد و به منظور غیرقابل

جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف

شناسایی بودن شرکتکنندگان جهت جلب اعتماد و همکاری

) (one sample K-Sاستفاده شد که با توجه به  P-Valueحاصل از

آنان از اخذ نام و نام خانوادگی خودداری گردید.

این آزمون نمرات سالمت عمومی دانشجویان در سطح معناداری

] [ DOI: 10.18869/acadpub.mcs.2.4.191

نادیا سلطانی

 ۰/۰۵نرمال بود ( ،)P>۰/۰۵همچنین با نقطه برش P-Value ،۲۳

در این مطالعه  ۱۳۵دانشجو شامل  ۶۹نفر پسر ( ۵۱/۱درصد) و

که میانگین نمره سالمت عمومی دانشجویان بهطور معنیداری

 ۶۶دختر ( ۴۸/۹درصد) مورد بررسی قرار گرفتند .همانطور که

کمتر از  ۲۳بوده و این نشاندهنده سالمت عمومی آنهاست.

در جدول شماره یک مشاهده میشود از نظر فراوانی  ۶۸درصد

(جدول )۲

نمره کمتر از  ۲۳داشتند که نشانه سالمت عمومی آنها بوده و

به منظور بررسی تفاوت میانگین دانشجویان دختر و پسر از آزمون t

 ۳۲درصد نمره  ۲۴و باالتر گرفتند و مشکوک به اختالل روانی

مستقل استفاده شد ،با توجه به نتایج به دست آمده بین دختران و

بودند .با در نظر گرفتن نقطه برش  ۶برای هر حیطه ۳۸/۵ ،درصد

پسران در حیطههای افسردگی ،سالمت جسمی ،کارکرد اجتماعی،

از دانشجویان مشکوک به عدم سالمت جسمی کامل ۴۰ ،درصد

اضطراب و در کل از لحاظ سالمت عمومی تفاوت معنیداری

مشکوک به افت عملکرد اجتماعی ۸/۱ ،درصد مشکوک به افسردگی

مشاهده نشد (( )P>۰/۰۵جدول .)۳

و  ۳۱/۱درصد مشکوک به اختالالت اضطرابی بودند .میانگین و
انحراف معیار نمره سالمت عمومی دانشجویان ۱۸/۷۳±۱۳/۳۳
و در ابعاد مختلف بدین شرح بود :عالئم جسمانی ،۵/۷۹±۴/۵۳
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یافتهها

حاصل از آزمون  tتک نمونهای  ۰/۰۰۱بود لذا ،میتوان نتیجه گرفت

بحث و نتیجهگیری
این مطالعه با هدف تعیین وضعیت سالمت روانی دانشجویان

جدول  -۱اطالعات توصیفی مربوط به آزمودنیها با توجه به نمره کل و نمره کسب شده در ابعاد مختلف سالمت عمومی

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺗﻌﺪاد

ﺳﺎﻟﻢ

ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ اﺧﺘﻼل

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر

4/536

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ

ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ

83

62

52

38/5

5/79

ﻋﻼﺋﻢ اﺿﻄﺮاﺑﻲ و اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب

93

69

42

31/1

4/84

4/454

اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

81

60

54

40

6/26

3/534

ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﻲ

124

91/9

11

8/1

1/84

3/045

ﻧﻤﺮه ﻛﻞ

92

68

43

32

18/73

13/385

جدول  -۲آزمون فرض درباره میانگین نمرات سالمت عمومی دانشجویان با استفاده از  tتک نمونهای

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ

Test Value = 23

ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

T

ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ

-17/215

-44/098

ﻋﻼﺋﻢ اﺿﻄﺮاﺑﻲ

-18/156

-47/367

ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

-16/741

-55/033

اﻓﺴﺮدﮔﻲ

-21/163

-80/754

ﻧﻤﺮه ﻛﻞ

-4/274

-3/710

Df

134

Sig

0/001
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جدول  -۳مقایسه دانشجویان دختر و پسر در آزمون  GHQبا استفاده ازآزمون  tمستقل

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎ

ﺗﻔﺎوت اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

t

Sig

ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ

0/528

0/783

0/675

0/501

ﻋﻼﺋﻢ اﺿﻄﺮاﺑﻲ

0/881

0/766

1/151

0/252

ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

0/863

0/606

1/424

0/157

ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﻲ

0/244

0/526

0/465

0/643

ﻧﻤﺮه ﻛﻞ

2/571

2/303

1/093

0/274

p > 0/05

که با استفاده از  GHQ-28انجام شده حدود استاندارد متفاوتی

نشان داد که  %۲۸/۶از دانشجویان دختر و  %۲۵از دانشجویان پسر

برای تعیین مرز سالمتی میان افراد سالم و مشکوک به اختالل

مشکوک به اختالل روانی هستند (.)16

تعیین شده است .در مطالعه حاضر امتیاز  ۲۳به عنوان مرز سالمتی

متفاوت بودن شیوع اختالالت روانی در مطالعات مختلف را میتوان

و نقطه برش اختیار شد.

به عوامل متعددی نسبت داد .تفاوت در گروههای مورد بررسی،

در این پژوهش  %۳۲از افراد گروه نمونه مشکوک به اختالل در

تفاوت در ابزار جمعآوری دادهها مثل کاربرد پرسشنامه GHQ-28

سالمت عمومی بودند که با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون

یا  SCL-90از دیگر عوامل مؤثر در نتایج به دست آمده میباشد.

 tتک نمونهای میانگین امتیاز نهایی اکتسابی  GHQگروه نمونه

مسئله مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد ،تفاوت شرایط

به شکل معنیداری کمتر از نقطه برش به دست آمد و دانشجویان

زمینهای (فردی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی) و همچنین عدم

گروه نمونه از لحاظ روانی سالم به نظر میرسیدند .همچنین با

تمایل بسیاری از مردم به بیان صریح مسائل و مشکالت روانی خود

توجه به نتایج به دست آمده از آزمون  tمستقل بین دو گروه دختر

است که میتواند پاسخ آنها را تحت تأثیر قرار دهد.

و پسر از نظر وضعیت سالمت روانی تفاوت معنیداری مشاهده

قابل ذکر است ،اگرچه پرسشنامه سالمت عمومی به طور قطع

نشد .از آنجایی که دانشجویان از حساسترین گروههای جامعه و

نمیتواند مشکالت جسمی یا روانی دانشجویان را ثابت کند ولی

سازندگان فردای هر کشوری هستند و نظر به اهمیت سالمت روانی

در غربالگری دانشجویان در معرض خطر یاریرسان است ،لذا،

در یادگیری و افزایش توان علمی این گروه ،مطالعات مختلفی در

انجام این مطالعه در سطح دانشگاه و مقایسه وضعیت سالمت

این رابطه انجام شده است .شریعتی و همکاران شیوع اختالالت

عمومی دانشجویان در رشتههای مختلف تحصیلی و غربالگرهای

روانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران را  %۴۲/۶گزارش

دورهای جهت تشخیص به موقع و ارائه خدمات مشاورهای امری

کردند ( .)6این مقدار در بررسی عکاشه در دانشجویان علوم پزشکی

ضروری است.

دانشگاه قزوین بیانگر آن است که  %۱۱/۸دانشجویان مشکوک به

تشکر و قدردانی

اختالل روانی هستند ( .)13عباسی و همکاران در دانشگاه یاسوج

بدین وسیله از همکاری مسئولین و پرسنل محترم دانشکده

 %۱۷/۳از دانشجویان را مشکوک معرفی کردند ( .)14حسینی و

پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا و کلیه دانشجویان شرکتکننده

موسوی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران این میزان را %۲۸/۴

در این تحقیق تشکر و قدردانی میشود.

اعالم نمودند ( .)15پژوهش بحرینیان و قاسمی برومند بر روی
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پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا انجام شد .در مطالعات مختلفی

دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کاشان  %۵۱/۸بود ( .)12نتایج پژوهشی هاشمی و نوروزی در

194

134

= df

1/093

=t

] [ DOI: 10.18869/acadpub.mcs.2.4.191

سال دوم ■ شماره  ■ 4زمستان  ■ 1394شماره مسلسل 6

[ DOI: 10.18869/acadpub.mcs.2.4.191 ]

نادیا سلطانی

بررسی وضعیت سالمت عمومی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا
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General Health Status of Nursing Students in
AJA University of Medical Sciences
*Soltani. N1

Abstract
Background: One of the most important factors in students’ success and academic achievement is their general
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health. Students are the human resource and the founders of the future of country, and assessment of their mental and
physical health and solutions for their improvement are important.
Objectives: The aim of this survey was to determine the general health status of nursing students in AJA University
of Medical Sciences.
Materials and Methods: This descriptive study was performed during the second semester of 2014-2015 in AJA
University of Medical Sciences. A total of 135 nursing students were selected through convenience sampling method
as the study sample. Goldberg’s general health questionnaire was used as the research tool. Data was analyzed by SPSS
software descriptive statistics, t-test, one sample Kolmogorov-Smirnov Test and Pearson’s correlation coefficient.
Results: The mean and standard deviation was 18.73 ± 13.33. One sample t-test revealed general health of students.
There was no meaningful difference in general health between male and female students (P > 0.05). Reliability was
estimated 0.89 using the test-retest method.
Discussion and Conclusion: In order to protect and promote the general health of students, periodic screening and
timely intervention is emphasized.
Keywords: General health, Psychological disorders, Nursing students.
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