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Abstract 

Introduction: Student life is an exciting and challenging era. During this period, all students must 

have more mental health and self-reliance so that they can achieve success in their education and 

career. Since the major part of academic success depends on the students' psychological state, this 

study was conducted to investigate the psychological status and academic performance of nursing 

students at the School of Nursing and Midwifery in Shiraz. 

Method: In this cross-sectional study, the psychological state of 144 nursing students was 

evaluated based on a mental syndrome questionnaire (SCL-90-R). After collecting the 

questionnaires, the students were divided into two main groups, without psychological problems 

and with psychological problems, based on the scores obtained. At the end of the course, their 

educational status as well as the rate of academic failure were determined in both groups. 

Result: Data analysis showed that 42.2% had signs of psychological disorders, but there was no 

statistically significant correlation between their demographic characteristics and semesterly GPA 

(15.98±2.10) and their mental status (p>0.05). However, there was a significant correlation 

between the psychological state of an individual and the level of interest in the field (p<0.05) 

Discussion and Conclusion: Students are exposed to psychological disorders due to their special 

circumstances and this can affect their educational status. It is necessary to take special measures 

in order to pave the ground to prevent such disorders in universities. 
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 چکیده

باید از سالمت روانی و خود اتکایی  دوران دانشجویی، دوران مهیج و پرچالشی می باشد. در طول این دوره کلیه دانشجوبان مقدمه:

خود دست یابند. از آنجایی که قسمت عمده ای از موفقیت  تا بتوانند به توفیق روز افزون در تحصیل و حرفه بیشتری برخوردار باشند

لی تحصیلی بستگی به وضعیت روانی دانشجویان دارد، لذا این مطالعه با هدف، بررسی وضعیت روانشناختی و عملکرد تحصی

 در دانشکده پرستاری و مامایی شیراز اجرا گردید.دانشجویان پرستاری 

 نفر از دانشجویان پرستاری بر اساس پرسشنامه نشانگان روانی 144مواد و روش: در این مطالعه ی مقطعی وضعیت روانی 

(SCL-90-R) اتی که در آن کسب کردند، به دو مورد بررسی قرار گرفتند. پس از گردآوری پرسشنامه ها، دانشجویان بر اساس نمر

گروه اصلی فاقد مشکل روانی و دارای مشکل روانی تقسیم شدند. در پایان دوره وضعیت تحصیلی آنها مشخص گردید و میزان رخداد 

 افت تحصیلی در دو گروه تعیین شد.

ودند، ولی ارتباط آماری معنی داری بین درصد دارای نشانه هایی از اختالالت روانی ب 2/42آنالیز داده ها نشان داد که  نتايج:

(. هرچند بین p <05/0( با وضعیت روانی افراد مشاهده نشد )98/15±10/2مشخصات دموگرافیک و معدل ترم های تحصیلی )

 (.p<05/0وضعیت روانی فرد با میزان عالقه فرد به رشته ارتباط آماری معنی داری وجود داشت )

ت روانی هستند که می تواند بر وضعیت تحصیلی به دلیل شرایط ویژه ای دارند در معرض اختالالدانشجویان  نتیجه گیری:بحث و 

 ویژه ای تدابیر دانشگاهها در از این اختالالت مناسب جهت پیشگیری بسترسازی و تأمین جهت در الزم استآنان موثر باشد. 

 .شود اندیشیده
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 مقدمه

 یاصل فیوظا جمله از موثر و کارآمد یانسان یروین تیترب

 یا دوره ییدانشجو دوره(. 1) دیا یم حساب به ها دانشگاه

 به ورود(. 2) است انیدانشجو یبرا پرچالش و جیپرمه

 و یخانوادگ ،یاجتماع یزندگ در یا عمده رییتغ دانشگاه

 یم شمار به حساس اریبس یعمقط و آورده وجود به یفرد

 ،یزندگ سبک در یادیز راتییتغ با فرد دوره، نیا در .رود

 رو نیا از( 3) شودیم رو به رو یاجتماع روابط و هیتغذ

 سوی به یگام انیدانشجو یلیتحص تیوضع به توجه

 کشورهای در ریاخ های سال در که است داریپا توسعه

 نیا از(. 4) است گرفته قرار افزون روز توجه مورد مختلف

 نشان جامعه هر در یلیتحص عملکرد بهبود و تیموفق رو

 توجه و یابی هدف نهیدرزم یآموزش نظام تیموفق دهنده

 یلیتحص عملکرد واقع در .است فردی ازهایین رفع به

 برای ارهایمع نیتر ینیع و نیتر مهم از یکی انیدانشجو

 یموزشآ های نظام یاثربخش و ییکارا یابیارز و یبررس

 جامه درواقع نظام نیا ها تالش و ها کوشش یتمام و است

 یطرف از(. 5) شود یم یتلق امر نیبد پوشاندن عمل

 سازان ندهیوآ جامعه معنوی منابع عنوان به انیدانشجو

 پشتکار و تیخالق استعداد، نظر از دهیبرگز روهایین کشور،

 زیآم تیموفق یزندگ و یلیتحص شرفتیپ الزمه و هستند

 و ابعاد هیکل در خاطر تیامن و آرامش از برخورداری نان،آ

 در گذار ریتاث های مداخله ریسا به توجه بذل نیهمچن

 (.4) است رییادگی طیمح

 یلیتحص تیوضع مستمر و مداوم یابیارزش منظور نیبد

 اجتناب و یضرور ارکان از لیتحص طول در انیدانشجو

 قیطر از که بوده یآموزش نظام تیفیک بهبود ریناپذ

 یها دوره در انیدانشجو یاکتساب نمرات نیانگیم سهیمقا

 برنامه بهتر نیتدو به تواند یم و است ریپذ امکان مختلف

 افت و آموزش تیفیک یارتقا تاینها و یآموزش یها

 جمله از یآموزش نظام هر مشکالت از یکی که یلیتحص

 ،یعلم یها انیز که ؛(6) شود منجر باشد یم ها دانشگاه

 یم هاخانواده و جوامع متوجه یادیز یاقتصاد و یفرهنگ

 شکست مختلف های جنبه شامل یلیتحص افت(. 7) کند

 درس، کالس از مکرر بتیغ ای حضور عدم چون یلیتحص

 ای و یلیتحص هیپا تکرار مقرر، موعد از قبل لیتحص ترك

 (.8) باشد یم التیتحص نازل تیفیک

 جهان در که دانشجو اه ونیلیم از یمین از شیب ساله هر

 مشروط کرده، لیتحص ترك ابند،ی یم راه ها دانشگاه به

 اتمام به مقرر موعد در را خود التیتحص توانندینم ای شده

 درصد 12 حدود که دهد یم نشان مطالعات(. 9) رسانند

 خود لیتحص یط در یپزشک علوم یهادانشگاه انیدانشجو

 را ترم کی لحداق یپرستار انیدانشجو درصد 9/16 و

 در را آنان و شده یروح مشکالت موجب که شده مشروط

( 1,10) دهد یم قرار لیتحص از تیمحروم خطر معرض

 درصد 6/12 که داد نشان کایآمر در یگرید مطالعه

-بوده تحصیلی افت دچار دانشگاه یک پزشکی دانشجویان

 (.11) اند

 علوم های دانشگاه انیدانشجو یلیتحص افت انیم نیا در

 نیا اگر رایز است برخوردار یخاص تیاهم از یپزشک

 خاطر به نباشند یخوب التیتحص دارای انیدانشجو

 نیا جامعه افراد سالمت با آن ارتباط و یشغل تیحساس

 تواندیم و داد خواهد نشان را خود یاتیح صورت به مشکل

 (.8 ,3) گردد ها نآ ییکارا کاهش باعث

 از شود منجر یلیتحص فتا به تواند یم عوامل از یتنوع

 عالقه، و زهیانگ ،یتیشخص عوامل به توان یم جمله

 ت،یموفق انتظار ،ییتنها احساس تمندی،یرضا احساس

 ،یزندگ سبک ،یروان ،یکیزیف سالمت خانواده، طیشرا

 دوستان، با فیضع ارتباط ،یافسردگ و یطیمح عوامل

 هوش دانشگاه تا سکونت محل یطوالن مسافت و کم درآمد

 شغل دانشکده، در وی رفتار و روش دانشجو، استعداد و

 - اقتصادی تیوضع ن،یوالد التیتحص زانیم ن،یوالد

 در سکونت پلم،ید معدل نیانگیم و انیدانشجو یاجتماع

 و جنس اشتغال، دانشگاه، به ورود در ریتأخ خوابگاه،

 در گذار ریتاث عوامل عنوان به را انیدانشجو تأهل تیوضع

 ذکر عوامل نیب در(. 8,10) اند نموده یمعرف یلیتحص افت

 فوق تیاهم از موثر یعامل عنوان به روان سالمت شده

 (.12) است برخوردار یا العاده
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 است عمومی بهداشت مهم های مولفه از یکی روان سالمت

 و زندگی در توازن قراری بر توانایی روان، بهداشت و

 فشارقابل ی،روان مشکالت .است مشکالت برابر در مقاومت

 بینی پیش بطوریکه کند، می وارد برافراد را ای مالحظه

 قلبی ناراحتی از بعد افسردگی 2020 سال در شود می

 به جوامع بهداشتی سیستم در را ها هزینه میزان باالترین

 یمهم نقش یروان سالمت(. 13) دهد می اختصاص خود

 کند یم فایا جامعه هر کارآمدی و ییایپو نیتضم در

(14.) 

 جهت نیا از ها دانشگاه در یروان سالمت مطالعه تیاهم

 شرفتیپ با میمستق ارتباط تواند یم که است ارزشمند

 یافته اساس بر رایز ؛(15) باشد داشته انیدانشجو یلیتحص

 موجب روانی سالمت فقدان گوناگون های پژوهش های

 انگیزگی بی آموزشی، و تحصیلی افت نظیر مشکالتی

 یطرف از(. 16) شود می دانشجویان میان در تحصیلی

 به مراجعه میزان اخیر سالهای در دهد یم نشان شواهد

 است، یافته افزایش ها دانشگاه در روان مشاوره واحدهای

 و مشاوره به نیاز خصوص این در دانشجویان از بسیاری لذا

 (.17) دارند راهنمایی

 14 ،2008 سال در یجهان بهداشت سازمان برآورد طبق

 اختالالت از یکی به ابتال معرض در ایدن تیجمع درصد

 زانیم شدهانجام یپژوهشها در(. 18) هستند یروان

 4/35 زدی دانشگاه انیدانشجو در یروانشناخت اختالالت

 7/22 لیاردب دانشگاه درصد، 6/28 شاهد دانشگاه درصد،

 (.7) اند کرده گزارش درصد 9/67 اراك دانشگاه و درصد

 ریسا از شیب یپزشک علوم انیدانشجو رسدیم نظر به

 هستند یروان سالمت دادن دست از معرض در انیدانشجو

 که چرا .شوندیم مواجه یروان و یعاطف مشکالت با شتریب و

 ریسا که یمشکالت بر عالوه یپزشک علوم انیدانشجو

 از یگرید مشکالت با هستند، مواجه آنها با انیدانشجو

 و مارستانیب طیمح یانرو و یروح یفشارها جمله

 رو روبه زین مارانیب مشکالت و مسائل با برخورد و اورژانس

 داد نشان (Martin) نیمارت مطالعه جینتا(. 19) هستند

 تحت اسکاتلند یپرستار انیدانشجو درصد 9/67 که

 هستند خود ینیبال و یآموزش طیمح از یناش استرس

 نیاول از بعد داد نشان جینتا یگرید مطالعه در(. 20)

 روان سالمت نظر از یپرستار انیدانشجو ینیبال تجربه

 (.21) شوند یم رتریپذ بیآس

 یبعض در و نامطلوب عوارض و موضوع تیاهم به توجه با

 یاموزش ستمیس بر یلیتحص افت جبران قابل ریغ موارد

 و خطر معرض در انیدانشجو ییشناسا با کرد یسع دیبا

 تیوضع بر عوامل نیا از کیره ریتاث و ان با مرتبط عوامل

 و یاموزش یها واحد یهمکار با انیدانشجو یلیتحص

 نیا لذا. دیگرد انها یلیتحص یارتقا موجب راهنما دیاسات

 یروانشناخت تیوضع یا سهیمقا یبررس هدف با مطالعه

 افت دچار انیدانشجو و نخبه یپرستار انیدانشجو

 انجام رازیش ییماما و یپرستار دانشکده در یلیتحص

 .گرفت

 

 روش و مواد

 یدانشجو 144 یرو بر یمقطع ی مطالعه کی پژوهش نیا

 دانشگاه در( یپرستار هفتم تا دوم ترم) لیتحص حال در

 بودن یمقطع لیدل به .گرفت انجام رازیش یپزشک علوم

 تمام صورت به پژوهش مطالعه( 1391 ریت تا بهشتیارد)

 یاشور در طرح بیازتصو پس گرفت انجام یشمار

 اخالق کد) دانشگاه اخالق تهیکم و یپژوهش

IR. SUMS IREc.1391.S6035)، در نیمحقق 

 جهت) ترم طول در و 1390-1391 یلیتحص دوم مسالین

 با( انیدانشجو یروان تیوضع در ینسب تیتثب جادیا

 آموزش اداره با یهماهنگ و درس یها کالس به مراجعه

  یروان نشانگان پرسشنامه یپرستار دانشکده

(SCL-90-R) دادند قرار انیدانشجو هیکل اریاخت در را. 

به توضیح است که شرکت کنندگان این مطالعه فرم الزم 

رضایت آگاهانه را تکمیل کردند و در این فرم درمورد 

رعایت گمنامی اهداف پژوهش، اختیاری بودن مطالعه و 

 از پس آزمون نیا در شرکت کنندگان شرح داده شده بود.

 انیدانشجو یروان تیوضع ک،یدموگراف مشخصات نییتع

 مورد (SCL-90-R) روانی نشانگان پرسشنامه اساس بر
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 یلیتحص تیوضع ترم انیپا در سپس. گرفت قرار یبررس

 .دیگرد مشخص انیدانشجو

 90 دارای  (SCL-90-R) انیرو نشانگان پرسشنامه

 شامل یروان تیوضع گانه نه عالئم که باشد یم سوال

 روابط در حساسیت اجبار، و وسواس اضطراب، افسردگی،

 پارانوئیدی، افکار مرضی، ترس پرخاشگری، فردی، بین

 دست یبرا. سنجد می را یجسمان تیشکا و پریشی روان

 در شده ثبت فیط از استفاده با آزمون پاسخ به یابی

 نمرات( شدت به اد،یز ،یحد تا یکم چ،یه) پرسشنامه

 طبقه اساس بر و داده فیط شدت زانیم به چهار تا صفر

 .دیگرد محاسبه بعد هر درصد و یفراوان سواالت، یبند

 کل جمع ابتدا یروان میعال یکل شاخص محاسبه یبرا

 نمره و محاسبه یبعد 9 میعال از آمده دست به یها نمره

 نیا .شد میتقس( 90) آزمون سواالت تعداد بر حاصل

 سیدراگوت توسط 1972 سال در پرسشنامه

(Deragotis) آن یینها فرم شد، زییر طرح همکاران و 

 توسط 1984 سال در و دیگرد هیته 1976 سال در

 و ییروا. گرفت قرار نظر دیتجد مورد همکاران و سیدراگوت

 و داخل فمختل مطالعات در مذکور، نامه پرسش ییایپا

 به پرسشنامه پایایی ضریب .است شده یبررس کشور خارج

 آیی کار و ویژگی حساسیت، و 97/0 بازآزمایی روش

 .است شده گزارش 96/0 و 98/0 ،94/0 ترتیب به آزمون

 هر در یروانپزشک میعال وعیش نییتع یبرا سیدراگوت

 و است نموده استفاده 5/2 نیانگیم با برش نقطه از طهیح

 عنوان به را طهیح هر در آن از باالتر و 5/2 نمرات نیانگیم

 بعد هر در مطالعه نیا در .است داده گزارش یمرض حالت

 کامال فرد گر نشان 5/0 یمساو ای کمتر نمرات نیانگیم

 تا 51/0 نیب نمرات نیانگیم روانی، میعال بدون و سالم

 تا 51/1 نیب نمرات نیانگیم ف،یخف میعال نشانگر 5/1

 5/2 از باالتر نمرات نیانگیم و متوسط میعال انگرنش 5/2

 (.3,22) شد گرفته نظر در یماریب دیشد میعال نشانگر

 و یفیتوص امار روش از اطالعات لیتحل و هیتجز یبرا

 با یآمار اتیعمل هیکل. است شده استفاده یاستنباط

 .شد انجام 18 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده

 

 هاافتهي

 تا دوم ترم) یپرستار یدانشجو 144 نیب از عهمطال نیا در

 درصد 1/28 و خانم را انیدانشجو درصد 9/71 ،(هفتم

 یسن نیانگیم. دادند یم لیتشک انیاقا را انیدانشجو

 معدلشان نیانگیم و سال 8/20±19/3 انیدانشجو

 .بود 10/2±98/15

 درصد 6/90 داد نشان مطالعه یشناخت تیجمع یها افتهی

 8/68 و یبوم درصد 2/31 بوده، متاهل رصدد 4/9 و مجرد

 که اند کرده انیب درصد 4/34. بودند یخوابگاه درصد

 9/21 و متوسط درصد، 8/43 کم، رشته به شان عالقه

 نگران که اند کرده انیب درصد 8/68. بودند ادیز درصد

 ارتباط که اند گفته درصد 2/56. هستند خود یشغل ندهیآ

. دارند یکم ارتباط درصد 2/34 و دارند دیاسات با یمتوسط

 .داشتند لیتحص نیح در کار به اشتغال افراد درصد 2/6

 6/15 و پلمید ریز مادرشان التیتحص افراد درصد 5/62

 التیتحص. بودند سانسیل درصد 8/18 و سواد یب درصد

 و تر نییپا و پلمید درصد 8/43 سانس،یل درصد 5/37 پدر

 (.1 جدول) بودند سواد یب درصد 6/15

 

 در کننده شرکت افراد یشناخت تیجمع مشخصات .1 جدول

 مطالعه

 تیجنس
 9/71 زن

 1/28 مرد

 تاهل تیوضع
 6/90 مجرد

 4/9 متاهل

 یلیتحص رشته به یمند عالقه

 4/34 کم

 8/43 متوسط

 9/21 اديز

 سکونت
 2/31 یبوم

 8/68 یخوابگاه

 مادر التیتحص

 8/18 سانسیل

 5/62 پلميرديز

 6/15 سواد یب

 5/37 سانسیل پدر التیتحص
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 8/43 پلميد

 6/15 سواد یب

 .باشد یم درصد حسب بر جدول اعداد یتمام: توجه*

 

 8/57 که داد نشان روان سالمت پرسشنامه یها افتهی

 و بودند؛ روان سالمت یدارا یبررس مورد انیدانشجو درصد

 بودند یروان اختالالت از ییها نشانه یدارا درصد 2/42

 5 و متوسط میعال درصد 6 ف،یخف میعال درصد 2/31)

 به را ها طهیح میبخواه اگر( یماریب دیشد میعال درصد

 نظر از انیدانشجو میده قرار یبررس مورد جداگانه صورت

 65) یشیپر روان طهیح در را درصد نیباالتر روان سالمت

 کسب( درصد 46) یافسردگ طهیح در را نیکمتر و( درصد

 مختلف یها طهیح در یماریب دیشد میعال نظر از. ودندنم

 و( درصد 11) اضطراب طهیح به مربوط درصد نیباالتر

 ترس و یشیپر روان طهیح به مربوط درصد نیکمتر

 به پرسشنامه کامل اطالعات. بود( درصد 5/1) یمرض

 .است شده آورده 2 جدول در طهیح هر کیتفک

 مورد یها طهیح یخبر در که داد نشان ها داده زیآنال

 یول بود، باال نسبتا افراد در اختالل وجود چند هر ،یبررس

 و کیدموگراف مشخصات نیب یدار یمعن یآمار ارتباط

 مشاهده افراد یروان تیوضع با یلیتحص یها ترم معدل

 به فرد عالقه زانیم با فرد یروان تیوضع نیب هرچند. نشد

 (.p <05/0) داشت وجود یدار یمعن یآمار ارتباط رشته

 

 یبررس مورد انیدانشجو نیب در یروان اختالالت یفراوان و درصد. 2 جدول

 یروان اختالل

 سالم فیخف ميعال متوسط ميعال یماریب ديشد ميعال 

 ها طهیح تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 یافسردگ 66 46 42 30 22 15 14 9

 یجسمان اتيشکا 73 50 43 30 16 11 14 9

 اضطراب 72 50 42 30 14 9 16 11

 یپرخاشگر 90 5/62 47 5/32 4 7/2 3 3/2

 مرضی ترس 88 5/61 45 31 6 4 5 5/3

 پارانوئیدی افکار 92 64 47 5/32 3 2 2 5/1

 اجبار و وسواس 88 5/61 46 32 6 4 4 5/2

 فردی بین روابط در حساسیت 84 60 45 31 8 5/5 7 5/4

 پريشی روان 94 65 47 5/32 1 1 2 5/1

 

 بحث

 یروانشناخت تیوضع یبررس هدف با حاضر مطالعه

 رازیش ییماما و یپرستار دانشکده در یپرستار انیدانشجو

 درصد 8/57 که داد نشان مطالعه جینتا. دیگرد انجام

 2/42 و بودند؛ روان سالمت یدارا یبررس مورد انیدانشجو

 2/31) بودند یروان تاختالال از ییها نشانه یدارا درصد

 درصد 5 و متوسط میعال درصد 6 ف،یخف میعال درصد

 نیا در شدهانجام مطالعات جینتا(. یماریب دیشد میعال

 مطالعه. باشد یم حاضر مطالعه جینتا با همسو نهیزم

 شاهرود واحد یاسالم ازاد دانشگاه در همکاران و یاحمد

 سالمت از یپرستار انیدانشجو درصد 1/66 داد نشان

 یهاشم مطالعه (.23) بودند برخوردار ینییپا روان یعموم

 مشکوك انیدانشجو درصد 69/ 3 داد نشان زین همکاران و

 نیا یباال درصد وجود با(. 24) بودند یروان اختالل به

 به یروان اختالالت وعیش مطالعات یبعض در مطالعات

 و ییرضا مطالعه جینتا. است دهیگرد گزارش یکمتر زانیم
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 یدارا یپرستار انیدانشجو درصد 6/30 داد نشان همکاران

 همکاران و نامدار مطالعه در و ؛(25) بودند یروان اختالالت

 بودند یروان اختالل به مشکوك انیدانشجو درصد 6/38

(26.) 

 ترم معدل نیب یتوجه قابل یآمار ارتباط مطالعه نیا در

 اما نشد مشاهده فرد یروان تیوضع و یلیتحص یها

 ارتباط رشته به فرد عالقه زانیم با فرد یروان تیوضع

 فرد یروان تیوضع نیب نیهمچن. داشت یدار یمعن یآمار

 تاهل، تیوضع کار، به اشتغال مانند رهایمتغ ریسا با

 جینتا. نداشت وجود یدار یمعن یآمار ارتباط...  و سکونت

 نیا در مطالعات یبعض جینتا با نهیزم نیا در حاضر مطالعه

 نیب همکاران و یصادق مطالعه در. باشد یم همسو نهیزم

 روان سالمت با یلیتحص معدل و یلیتحص تیموفق

 مقابل در یول نداشت وجود یمعنادار رابطه انیدانشجو

 یدار یمعن ارتباط یاقتصاد تیوضع با روان سالمت نیب

 کاستنر ،(Sabia) ایساب مطالعات نیهمچن. داشت وجود

(Kaestner)، معدل نیب داد نشان فرد یعطر و یریشع 

 در(. 17) ندارد وجود یارابطه روان سالمت با نمرات

 رشته به عالقه نیب زین همکاران و یذهن ،یاحمد مطالعه

 یمعنادار رابطه مطالعه مورد افراد روان سالمت و یلیتحص

 نیب همکاران و موالزاده مطالعه در(. 23) داشت وجود

 سالمت با یلیتحص رشته عنو و یلیتحص رشته به عالقه

 نیب یول داشت وجود یآمار ارتباط انیدانشجو یعموم

 وجود یدار یمعن رابطه یلیتحص شرفتیپ با تاهل تیوضع

 (.27) نداشت

 و یلیتحص شرفتیپ نیب مطالعات از یبعض در مقابل در

 جینتا با ریمغا که دارد وجود یمعنادار ارتباط روان سالمت

 و همکاران و یحداد مطالعه جیتان. باشد یم حاضر مطالعه

 و روان سالمت نیب که دهد یم نشان یعنبر نیهمچن

 (.17,28) داشت وجود یمعنادار ارتباط یلیتحص شرفتیپ

 نهیزم نیا در مختلف مطالعات جینتا در موجود یها تفاوت

 یم عوامل نیا از. داد نسبت یمختلف عوامل به توان یم را

 نمونه، تیجمع ان،یشجودان یلیتحص یها رشته به توان

 استفاده، مورد یها روش پرسشنامه، نوع ،یبررس زمان

 ،یفرد) یا نهیزم طیشرا مطالعه، مورد افراد یسن دامنه

 لیتما عدم نیهمچن و( یاقتصاد و یفرهنگ ،یاجتماع

 یروان مشکالت و لیمسا حیصر انیب به مردم از یاریبس

. دهد قرار ریتاث تحت را انها پاسخ تواند یم که است خود

 و یروان اختالل میعال از انیدانشجو یاگاه و ییاشنا زانیم

 ریتاث عامل تواند یم یا مشاوره خدمات به یدسترس زانیم

 (.3,29,30) باشد گذار

 روان سالمت نهیزم نیا در گرفته انجام مطالعات به توجه با

 تیموفق و شرفتیپ یبرا محرك نیبهتر عنوان به

 و تأمین جهت در است الزم. شود یم محسوب انیدانشجو

 ای ژهیو تدابیر دانشگاهها در آن مناسب بسترسازی

 سبب یروان و یعاطف اختالالت وجود(. 31) شود شیدهیاند

 و افتهی لیتقل فکر یروین از یتوجه قابل بخش که شود یم

 یاموزش امور انجام یبرا را الزم عالقه و توان دانشجو

 سالمت تیاهم به توجه نیب نیا در(. 12) باشد نداشته

 یم برخوردار یخاص تیاهم از یپرستار انیدانشجو روان

 یقو تیحما که دارند سرکار یانیمددجو با اغلب رایز باشد

 که شوند آماده یروان و یروح نظر از یطور دیبا دارند ازین

 ؛(23) رندیبپذ اعتماد و تیکفا با را نقش نیا بتوانند

 یها بیآس از یریشگیپ کنار در است الزم نیبنابرا

 یاجتماع و یروان بهداشت سطح یارتقا جهت در یاحتمال

 با متقابل ارتباط و تعامل در که یانیدانشگاه و انیدانشجو

 .شود برداشته یموثر یها گام دارند قرار انیدانشجو

 

 یریگجهینت

 نیا در شدهانجام مطالعات ریسا و حاضر مطالعه اساس بر

 معرض در دارند که یطیشرا ببس به انیدانشجو نهیزم

 تمام طلبدیم امر نیا. هستند یروان اختالالت وعیش یباال

 امور با ینوع به که یاندرکاراندست و دانشگاه نیمسئول

 در یریتداب یریبکارگ با هستند ارتباط در ییدانشجو

 به یروان اختالالت بروز در موثر عوامل ییشناسا جهت

 و ییدانشجو مشاوره راکزم نمودن فعال با مثال عنوان

 یریکارگ به با و انیدانشجو با مناسب ارتباط و تعامل

 یها گام مشکل نیا کردن برطرف جهت در موثر یاقدامات
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 انیدانشجو روان سالمت به توجه که چرا. بردارند را یموثر

 و دانشجو خود اول درجه در کشور سازان ندهیا عنوان به

 خواهد حفظ ریناپذ رانجب صدمات از را جامعه ندهیا در

 .کرد

  تشکر و ريتقد

 9391-6035 شماره به یقاتیتحق طرح حاصل مقاله نیا

 یم رازیش یپزشک علوم دانشگاه یپژوهش یشورا مصوب

 نیچن هم و دانشگاه یپژوهش معاونت از لهیوس نیبد. باشد

 نمودند، شرکت مطالعه نیا در که یانیدانشجو هیکل از

 .دیآ یم عمل به تشکر و یقدردان کمال
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