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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.
Keywords: Academic performance; Nursing students; Psychological state
Sadra Med Sci J 2019; 7(3): 251-260.
Received: Jun. 1st, 2019
Accepted: Jun. 22nd, 2019

*

Corresponding Author: Ghodsbin F. Assistant Professor, Nursing and Midwifery colledge, Shiraz University of Medical Sciences,
Shiraz, Iran, ghodsbin@sums.ac.ir

smsj.sums.ac.ir

نادر آقاخانی و همکاران

 /252دوره  ،7شماره  ،3تابستان 1398

مجــــله علـــوم پزشکی صدرا

مقاله پژوهشی

دوره  ،7شماره  ،3تابستان  ،1398صفحات  251تا 260

)(Original Article

تاريخ پذيرش 98/04/01 :تاريخ دريافت98/03/11 :

بررسی وضعیت روانشناختی و عملکرد تحصیلی دانشجويان پرستاری در دانشکده پرستاری و
مامايی شیراز
نادر آقاخانی ، 1افشین حضرتی مرنگلو ،2ندا جمالی مقدم ،3فريبا قدس بین

*3

1دانشیار ،مرکز تحقیقات ایمنی بیمار ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،ارومیه ،ایران
2کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های وی ژه ،عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،ارومیه ،ایران
 3استادیار ،عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
چکیده
مقدمه :دوران دانشجویی ،دوران مهیج و پرچالشی می باشد .در طول این دوره کلیه دانشجوبان باید از سالمت روانی و خود اتکایی
بیشتری برخوردار باشند تا بتوانند به توفیق روز افزون در تحصیل و حرفه خود دست یابند .از آنجایی که قسمت عمده ای از موفقیت
تحصیلی بستگی به وضعیت روانی دانشجویان دارد ،لذا این مطالعه با هدف ،بررسی وضعیت روانشناختی و عملکرد تحصیلی
دانشجویان پرستاری در دانشکده پرستاری و مامایی شیراز اجرا گردید.
مواد و روش :در این مطالعه ی مقطعی وضعیت روانی  144نفر از دانشجویان پرستاری بر اساس پرسشنامه نشانگان روانی
) (SCL-90-Rمورد بررسی قرار گرفتند .پس از گردآوری پرسشنامه ها ،دانشجویان بر اساس نمراتی که در آن کسب کردند ،به دو
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.
نتايج :آنالیز داده ها نشان داد که  42/2درصد دارای نشانه هایی از اختالالت روانی بودند ،ولی ارتباط آماری معنی داری بین
مشخصات دموگرافیک و معدل ترم های تحصیلی ( )15/98±2/10با وضعیت روانی افراد مشاهده نشد ( .)p >0/05هرچند بین
وضعیت روانی فرد با میزان عالقه فرد به رشته ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (.)p>0/05
بحث و نتیجه گیری :دانشجویان به دلیل شرایط ویژه ای دارند در معرض اختالال ت روانی هستند که می تواند بر وضعیت تحصیلی
آنان موثر باشد .الزم است در جهت تأمین و بسترسازی مناسب جهت پیشگیری از این اختالالت در دانشگاهها تدابیر ویژه ای
اندیشیده شود.
واژههای کلیدی :وضعیت روانشناختی ،عملکرد تحصیلی ،دانشجویان پرستاری
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بررسی وضعیت روانشناختی و عملکرد تحصیلی دانشجویان253/

مقدمه

تحصیلی چون عدم حضور یا غیبت مکرر از کالس درس،

تربیت نیروی انسانی کارآمد و موثر از جمله وظایف اصلی

ترك تحصیل قبل از موعد مقرر ،تکرار پایه تحصیلی و یا

دانشگاه ها به حساب می اید ( .)1دوره دانشجویی دوره ای

کیفیت نازل تحصیالت می باشد (.)8

پرمهیج و پرچالش برای دانشجویان است ( .)2ورود به

هر ساله بیش از نیمی از میلیون ها دانشجو که در جهان

دانشگاه تغییر عمده ای در زندگی اجتماعی ،خانوادگی و

به دانشگاه ها راه می یابند ،ترك تحصیل کرده ،مشروط

فردی به وجود آورده و مقطعی بسیار حساس به شمار می

شده یا نمیتوانند تحصیالت خود را در موعد مقرر به اتمام

رود .در این دوره ،فرد با تغییرات زیادی در سبک زندگی،

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

تغذیه و روابط اجتماعی رو به رو میشود ( )3از این رو

دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی در طی تحصیل خود

توجه به وضعیت تحصیلی دانشجویان گامی به سوی

و  16/9درصد دانشجویان پرستاری حداقل یک ترم را

توسعه پایدار است که در سال های اخیر در کشورهای

مشروط شده که موجب مشکالت روحی شده و آنان را در

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

معرض خطر محرومیت از تحصیل قرار می دهد ()10,1

رو موفقیت و بهبود عملکرد تحصیلی در هر جامعه نشان

مطالعه دیگری در آمریکا نشان داد که  12/6درصد

دهنده موفقیت نظام آموزشی درزمینه هدف یابی و توجه

دانشجویان پزشکی یک دانشگاه دچار افت تحصیلی بوده-

به رفع نیازهای فردی است .در واقع عملکرد تحصیلی

اند (.)11

دانشجویان یکی از مهم ترین و عینی ترین معیارها برای

در این میان افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه های علوم

بررسی و ارزیابی کارایی و اثربخشی نظام های آموزشی

پزشکی از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا اگر این

است و تمامی کوشش ها و تالش ها این نظام درواقع جامه

دانشجویان دارای تحصیالت خوبی نباشند به خاطر

عمل پوشاندن بدین امر تلقی می شود ( .)5از طرفی

حساسیت شغلی و ارتباط آن با سالمت افراد جامعه این

دانشجویان به عنوان منابع معنوی جامعه وآینده سازان

مشکل به صورت حیاتی خود را نشان خواهد داد و میتواند

کشور ،نیروهای برگزیده از نظر استعداد ،خالقیت و پشتکار

باعث کاهش کارایی آن ها گردد (.)8 ,3

هستند و الزمه پیشرفت تحصیلی و زندگی موفقیت آمیز

تنوعی از عوامل می تواند به افت تحصیلی منجر شود از

آنان ،برخورداری از آرامش و امنیت خاطر در کلیه ابعاد و

جمله می توان به عوامل شخصیتی ،انگیزه و عالقه،

همچنین بذل توجه به سایر مداخله های تاثیر گذار در

احساس رضایتمندی ،احساس تنهایی ،انتظار موفقیت،

محیط یادگیری است (.)4

شرایط خانواده ،سالمت فیزیکی ،روانی ،سبک زندگی،

بدین منظور ارزشیابی مداوم و مستمر وضعیت تحصیلی

عوامل محیطی و افسردگی ،ارتباط ضعیف با دوستان،

دانشجویان در طول تحصیل از ارکان ضروری و اجتناب

درآمد کم و مسافت طوالنی محل سکونت تا دانشگاه هوش

ناپذیر بهبود کیفیت نظام آموزشی بوده که از طریق

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

مقایسه میانگین نمرات اکتسابی دانشجویان در دوره های

والدین ،میزان تحصیالت والدین ،وضعیت اقتصادی -

مختلف امکان پذیر است و می تواند به تدوین بهتر برنامه

اجتماعی دانشجویان و میانگین معدل دیپلم ،سکونت در

های آموزشی و نهایتا ارتقای کیفیت آموزش و افت

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

تحصیلی که یکی از مشکالت هر نظام آموزشی از جمله

وضعیت تأهل دانشجویان را به عنوان عوامل تاثیر گذار در

دانشگاه ها می باشد منجر شود ()6؛ که زیان های علمی،

افت تحصیلی معرفی نموده اند ( .)10,8در بین عوامل ذکر

فرهنگی و اقتصادی زیادی متوجه جوامع و خانوادهها می

شده سالمت روان به عنوان عاملی موثر از اهمیت فوق

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

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

استرس ناشی از محیط آموزشی و بالینی خود هستند

و بهداشت روان ،توانایی بر قراری توازن در زندگی و

( .)20در مطالعه دیگری نتایج نشان داد بعد از اولین

مقاومت در برابر مشکالت است .مشکالت روانی ،فشارقابل

تجربه بالینی دانشجویان پرستاری از نظر سالمت روان

مالحظه ای را برافراد وارد می کند ،بطوریکه پیش بینی

آسیب پذیرتر می شوند (.)21

می شود در سال  2020افسردگی بعد از ناراحتی قلبی

با توجه به اهمیت موضوع و عوارض نامطلوب و در بعضی

باالترین میزان هزینه ها را در سیستم بهداشتی جوامع به

موارد غیر قابل جبران افت تحصیلی بر سیستم اموزش ی

خود اختصاص می دهد ( .)13سالمت روانی نقش مهمی

باید سعی کرد با شناسایی دانشجویان در معرض خطر و

در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می کند

عوامل مرتبط با ان و تاثیر هریک از این عوامل بر وضعیت

(.)14

تحصیلی دانشجویان با همکاری واحد های اموزشی و

اهمیت مطالعه سالمت روانی در دانشگاه ها از این جهت

اساتید راهنما موجب ارتقای تحصیلی انها گردید .لذا این

ارزشمند است که می تواند ارتباط مستقیم با پیشرفت

مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای وضعیت روانشناخت ی

تحصیلی دانشجویان داشته باشد ()15؛ زیرا بر اساس یافته

دانشجویان پرستاری نخبه و دانشجویان دچار افت

های پژوهش های گوناگون فقدان سالمت روانی موجب

تحصیلی در دانشکده پرستاری و مامایی شیراز انجام

مشکالتی نظیر افت تحصیلی و آموزشی ،بی انگیزگی

گرفت.

تحصیلی در میان دانشجویان می شود ( .)16از طرفی
شواهد نشان می دهد در سالهای اخیر میزان مراجعه به

مواد و روش

واحدهای مشاوره روان در دانشگاه ها افزایش یافته است،

این پژوهش یک مطالعه ی مقطعی بر روی  144دانشجو ی

لذا بسیاری از دانشجویان در این خصوص نیاز به مشاوره و

در حال تحصیل (ترم دوم تا هفتم پرستاری) در دانشگاه

راهنمایی دارند (.)17

علوم پزشکی شیراز انجام گرفت .به دلیل مقطعی بودن

طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی در سال 14 ،2008

(اردیبهشت تا تیر  )1391مطالعه پژوهش به صورت تمام

درصد جمعیت دنیا در معرض ابتال به یکی از اختالالت

شماری انجام گرفت پس ازتصویب طرح در شورا ی

روانی هستند ( .)18در پژوهشهای انجامشده میزان

پژوهشی و کمیته اخالق دانشگاه (کد اخالق

اختالالت روانشناختی در دانشجویان دانشگاه یزد 35 /4

 ،)IR. SUMS IREc.1391.S6035محققین در

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

نیمسال دوم تحصیلی  1390-1391و در طول ترم (جهت

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

ایجاد تثبیت نسبی در وضعیت روانی دانشجویان) با

به نظر میرسد دانشجویان علوم پزشکی بیش از سایر

مراجعه به کالس های درس و هماهنگی با اداره آموزش

دانشجویان در معرض از دست دادن سالمت روانی هستند

دانشکده

روان ی

و بیشتر با مشکالت عاطفی و روانی مواجه میشوند .چرا که

) (SCL-90-Rرا در اختیار کلیه دانشجویان قرار دادند.

دانشجویان علوم پزشکی عالوه بر مشکالتی که سایر

الزم به توضیح است که شرکت کنندگان این مطالعه فرم

دانشجویان با آنها مواجه هستند ،با مشکالت دیگری از

رضایت آگاهانه را تکمیل کردند و در این فرم درمورد

جمله فشارهای روحی و روانی محیط بیمارستان و

اهداف پژوهش ،اختیاری بودن مطالعه و رعایت گمنامی

اورژانس و برخورد با مسائل و مشکالت بیماران نیز روبه رو

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

هستند ( .)19نتایج مطالعه مارتین ( )Martinنشان داد

تعیین مشخصات دموگرافیک ،وضعیت روانی دانشجویان

که  67/9درصد دانشجویان پرستاری اسکاتلند تحت

بر اساس پرسشنامه نشانگان روانی ) (SCL-90-Rمورد
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بررسی قرار گرفت .سپس در پایان ترم وضعیت تحصیلی
دانشجویان مشخص گردید.

يافتهها

پرسشنامه نشانگان روانی ) (SCL-90-Rدارای 90

در این مطالعه از بین  144دانشجوی پرستاری (ترم دوم تا

سوال می باشد که عالئم نه گانه وضعیت روانی شامل

هفتم) 71/9 ،درصد دانشجویان را خانم و  28/1درصد

افسردگی ،اضطراب ،وسواس و اجبار ،حساسیت در روابط

دانشجویان را اقایان تشکیل می دادند .میانگین سن ی

بین فردی ،پرخاشگری ،ترس مرضی ،افکار پارانوئیدی،

دانشجویان  20/8±3/19سال و میانگین معدلشان

روان پریشی و شکایت جسمانی را می سنجد .برای دست

 15/98±2/10بود.

یابی به پاسخ آزمون با استفاده از طیف ثبت شده در

یافته های جمعیت شناختی مطالعه نشان داد  90/6درصد

پرسشنامه (هیچ ،کمی تا حدی ،زیاد ،به شدت) نمرات

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

صفر تا چهار به میزان شدت طیف داده و بر اساس طبقه

درصد خوابگاهی بودند 34/4 .درصد بیان کرده اند که

بندی سواالت ،فراوانی و درصد هر بعد محاسبه گردید.

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

برای محاسبه شاخص کلی عالیم روانی ابتدا جمع کل

درصد زیاد بودند 68/8 .درصد بیان کرده اند که نگران

نمره های به دست آمده از عالیم  9بعدی محاسبه و نمره

آینده شغلی خود هستند 56/2 .درصد گفته اند که ارتباط

حاصل بر تعداد سواالت آزمون ( )90تقسیم شد .این

متوسطی با اساتید دارند و  34/2درصد ارتباط کمی دارند.

دراگوتیس

 6/2درصد افراد اشتغال به کار در حین تحصیل داشتند.

( )Deragotisو همکاران طرح ریزی شد ،فرم نهایی آن

 62/5درصد افراد تحصیالت مادرشان زیر دیپلم و 15 /6

در سال  1976تهیه گردید و در سال  1984توسط

درصد بی سواد و  18/8درصد لیسانس بودند .تحصیالت

دراگوتیس و همکاران مورد تجدید نظر قرار گرفت .روایی و

پدر  37/5درصد لیسانس 43/8 ،درصد دیپلم و پایین تر و

پایایی پرسش نامه مذکور ،در مطالعات مختلف داخل و

 15/6درصد بی سواد بودند (جدول .)1

پرسشنامه

در

سال

1972

توسط

خارج کشور بررسی شده است .ضریب پایایی پرسشنامه به
روش بازآزمایی  0/97و حساسیت ،ویژگی و کار آیی

جدول  .1مشخصات جمعیت شناختی افراد شرکت کننده در
مطالعه

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

دراگوتیس برای تعیین شیوع عالیم روانپزشکی در هر
حیطه از نقطه برش با میانگین  2/5استفاده نموده است و

وضعیت تاهل

میانگین نمرات  2/5و باالتر از آن در هر حیطه را به عنوان
حالت مرضی گزارش داده است .در این مطالعه در هر بعد
میانگین نمرات کمتر یا مساوی  0/5نشان گر فرد کامال

عالقه مندی به رشته تحصیلی

سالم و بدون عالیم روانی ،میانگین نمرات بین  0/51تا
 1/5نشانگر عالیم خفیف ،میانگین نمرات بین  1/51تا

سکونت

 2/5نشانگر عالیم متوسط و میانگین نمرات باالتر از 2 /5
نشانگر عالیم شدید بیماری در نظر گرفته شد (.)22,3
برای تجزیه و تحلیل اطالعات از روش امار توصیفی و
استنباطی استفاده شده است .کلیه عملیات آماری با
استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  18انجام شد.
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تحصیالت مادر

تحصیالت پدر

زن

71/9

مرد

28/1

مجرد

90/6

متاهل

9/4

کم

34/4

متوسط

43/8

زياد

21/9

بومی

31/2

خوابگاهی

68/8

لیسانس

18/8

زيرديپلم

62/5

بی سواد

15/6

لیسانس

37/5
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ديپلم

43/8

نمودند .از نظر عالیم شدید بیماری در حیطه های مختلف

بی سواد

15/6

باالترین درصد مربوط به حیطه اضطراب ( 11درصد) و

*توجه :تمامی اعداد جدول بر حسب درصد می باشد.

کمترین درصد مربوط به حیطه روان پریشی و ترس
مرضی ( 1/5درصد) بود .اطالعات کامل پرسشنامه به

یافته های پرسشنامه سالمت روان نشان داد که 57 /8

تفکیک هر حیطه در جدول  2آورده شده است.

درصد دانشجویان مورد بررسی دارای سالمت روان بودند؛ و

آنالیز داده ها نشان داد که در برخی حیطه های مورد

 42/2درصد دارای نشانه هایی از اختالالت روانی بودند

بررسی ،هر چند وجود اختالل در افراد نسبتا باال بود ،ول ی

( 31/2درصد عالیم خفیف 6 ،درصد عالیم متوسط و 5

ارتباط آماری معنی داری بین مشخصات دموگرافیک و

درصد عالیم شدید بیماری) اگر بخواهیم حیطه ها را به

معدل ترم های تحصیلی با وضعیت روانی افراد مشاهده

صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم دانشجویان از نظر

نشد .هرچند بین وضعیت روانی فرد با میزان عالقه فرد به

سالمت روان باالترین درصد را در حیطه روان پریشی ( 65

رشته ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (.)p >0/05

درصد) و کمترین را در حیطه افسردگی ( 46درصد) کسب
جدول  .2درصد و فراوانی اختالالت روانی در بین دانشجویان مورد بررسی
اختالل روانی
عاليم خفیف

سالم

عاليم متوسط

عاليم شديد بیماری

حیطه ها

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

افسردگی

66

46

42

30

22

15

14

9

شکايات جسمانی

73

50

43

30

16

11

14

9

اضطراب

72

50

42

30

14

9

16

11

پرخاشگری

90

62/5

47

32/5

4

2/7

3

2/3

ترس مرضی

88

61/5

45

31

6

4

5

3/5

افکار پارانوئیدی

92

64

47

32/5

3

2

2

1/5

وسواس و اجبار

88

61/5

46

32

6

4

4

2/5

حساسیت در روابط بین فردی

84

60

45

31

8

5/5

7

4/5

روان پريشی

94

65

47

32/5

1

1

2

1/5

بحث

زمینه همسو با نتایج مطالعه حاضر می باشد .مطالعه

مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت روانشناختی

احمدی و همکاران در دانشگاه ازاد اسالمی واحد شاهرود

دانشجویان پرستاری در دانشکده پرستاری و مامایی شیراز

نشان داد  66/1درصد دانشجویان پرستاری از سالمت

انجام گردید .نتایج مطالعه نشان داد که  57/8درصد

عمومی روان پایینی برخوردار بودند ( .)23مطالعه هاشمی

دانشجویان مورد بررسی دارای سالمت روان بودند؛ و 42 /2

و همکاران نیز نشان داد  69 /3درصد دانشجویان مشکوك

درصد دارای نشانه هایی از اختالالت روانی بودند (31 /2

به اختالل روانی بودند ( .)24با وجود درصد باالی این

درصد عالیم خفیف 6 ،درصد عالیم متوسط و  5درصد

مطالعات در بعضی مطالعات شیوع اختالالت روانی به

عالیم شدید بیماری) .نتایج مطالعات انجامشده در این

میزان کمتری گزارش گردیده است .نتایج مطالعه رضایی و
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همکاران نشان داد  30/6درصد دانشجویان پرستاری دارا ی

دامنه سنی افراد مورد مطالعه ،شرایط زمینه ای (فردی ،

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

اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی) و همچنین عدم تمایل

 38/6درصد دانشجویان مشکوك به اختالل روانی بودند

بسیاری از مردم به بیان صریح مسایل و مشکالت روان ی

(.)26

خود است که می تواند پاسخ انها را تحت تاثیر قرار دهد.

در این مطالعه ارتباط آماری قابل توجهی بین معدل ترم

میزان اشنایی و اگاهی دانشجویان از عالیم اختالل روانی و

های تحصیلی و وضعیت روانی فرد مشاهده نشد اما

میزان دسترسی به خدمات مشاوره ای می تواند عامل تاثیر

وضعیت روانی فرد با میزان عالقه فرد به رشته ارتباط

گذار باشد (.)30,29,3

آماری معنی داری داشت .همچنین بین وضعیت روانی فرد

با توجه به مطالعات انجام گرفته در این زمینه سالمت روان

با سایر متغیرها مانند اشتغال به کار ،وضعیت تاهل،

به عنوان بهترین محرك برای پیشرفت و موفقیت

سکونت و  ...ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت .نتایج

دانشجویان محسوب می شود .الزم است در جهت تأمین و

مطالعه حاضر در این زمینه با نتایج بعضی مطالعات در این

بسترسازی مناسب آن در دانشگاهها تدابیر ویژه ای

زمینه همسو می باشد .در مطالعه صادقی و همکاران بین

اندیشیده شود ( .)31وجود اختالالت عاطفی و روانی سبب

موفقیت تحصیلی و معدل تحصیلی با سالمت روان

می شود که بخش قابل توجهی از نیروی فکر تقلیل یافته و

دانشجویان رابطه معناداری وجود نداشت ولی در مقابل

دانشجو توان و عالقه الزم را برای انجام امور اموزش ی

بین سالمت روان با وضعیت اقتصادی ارتباط معنی دار ی

نداشته باشد ( .)12در این بین توجه به اهمیت سالمت

وجود داشت .همچنین مطالعات سابیا ( ،)Sabiaکاستنر

روان دانشجویان پرستاری از اهمیت خاصی برخوردار م ی

(  ،)Kaestnerشعیری و عطری فرد نشان داد بین معدل

باشد زیرا اغلب با مددجویانی سرکار دارند که حمایت قوی

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

نیاز دارند باید طوری از نظر روحی و روانی آماده شوند که

مطالعه احمدی ،ذهنی و همکاران نیز بین عالقه به رشته

بتوانند این نقش را با کفایت و اعتماد بپذیرند ( )23؛

تحصیلی و سالمت روان افراد مورد مطالعه رابطه معنادار ی

بنابراین الزم است در کنار پیشگیری از آسیب های

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

احتمالی در جهت ارتقای سطح بهداشت روانی و اجتماع ی

عالقه به رشته تحصیلی و نوع رشته تحصیلی با سالمت

دانشجویان و دانشگاهیانی که در تعامل و ارتباط متقابل با

عمومی دانشجویان ارتباط آماری وجود داشت ولی بین

دانشجویان قرار دارند گام های موثری برداشته شود.

وضعیت تاهل با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری وجود
نداشت (.)27

نتیجهگیری

در مقابل در بعضی از مطالعات بین پیشرفت تحصیلی و

بر اساس مطالعه حاضر و سایر مطالعات انجامشده در این

سالمت روان ارتباط معناداری وجود دارد که مغایر با نتایج

زمینه دانشجویان به سبب شرایطی که دارند در معرض

مطالعه حاضر می باشد .نتایج مطالعه حدادی و همکاران و

باالی شیوع اختالالت روانی هستند .این امر میطلبد تمام

همچنین عنبری نشان می دهد که بین سالمت روان و

مسئولین دانشگاه و دستاندرکارانی که به نوعی با امور

پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری وجود داشت (.)28,17

دانشجویی در ارتباط هستند با بکارگیری تدابیری در

تفاوت های موجود در نتایج مطالعات مختلف در این زمینه

جهت شناسایی عوامل موثر در بروز اختالالت روانی به

را می توان به عوامل مختلفی نسبت داد .از این عوامل می

عنوان مثال با فعال نمودن مراکز مشاوره دانشجویی و

توان به رشته های تحصیلی دانشجویان ،جمعیت نمونه،

تعامل و ارتباط مناسب با دانشجویان و با به کارگیری

زمان بررسی ،نوع پرسشنامه ،روش های مورد استفاده،

اقداماتی موثر در جهت برطرف کردن این مشکل گام های
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