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 مقدمه

 بر گوناگون آن ابعاد و است بعدی چند یمسئله یک سالمتی   

 أثیرت تحت را جامعه و فرد سالمت درنهایت و کرده اثر یکدیگر

سندرمی  (mental disorder) اختالل روانی .(1)د دهمی قرار

ت، توجه بالینی شناخاست که ویژگی بارز آن بر هم خوردن قابل

. (9)یا رفتاری فرد است  (emotion regulation) تنظیم هیجانی

روی افراد جامعه بدون توجه به وضعیت  گذاریسرمایه

 .(3)کننده انتظارات باشد تواند تأمیننمی هاآنبهداشت روانی 

 ار روانی هایاختالل گیرشناسیهمه نقش گرانرو پژوهشازاین

 امکانات برآورد و جامعه روان بهداشت وضعیت شناخت در

سالمت  .(0)دانند می مهم زمانی مقطع هر در را آن موردنیاز

های خودمان، عنوان درک ما از تواناییبه (mental health) روان

سازگاری با فشارهای عادی زندگی و سهیم بودن در اجتماع 

عدم توانایی دانشجو در انطباق  متأسفانه. (0)شده است تعریف

صورت اشکال در روابط بین فردی، تواند بهبا شرایط جدید می

الئم تفاوتی، درماندگی، عپرخاشگری مستقیم یا جابجا شده، بی

پریشی و رفتار جسمانی، اضطراب و افسردگی و حتی روان

دانشجویان به دالیل شرایط  .(9)شود خودکشی مشاهده می

به ورود خاص دانشجویی، ازجمله دوری از خانواده، 

ای بزرگ و پرتنش، مشکالت اقتصادی، حجم زیاد مجموعه

های فشرده مستعد از دست دادن سالمت روانی دروس و رقابت

در سالمت  (stressors) زا. این عوامل استرس(7)خود هستند 

د و با تشدید این عوامل نعمومی دانشجویان اثر نامطلوبی دار

های جسمانی، اضطراب، اختالل در عملکرد اجتماعی و نشانه

د یابکاهش می هاآنیافته و سالمت عمومی افسردگی افزایش

دانشجویان علوم پزشکی ضمن داشتن مشکالت سایر  .(2)

دانشجویان، مشکالت خاص خود را نیز دارند که از آن جمله 

ها، بیمارستان و بخش فوریت یتوان به فشارهای محیطمی

ت تحصیل و عدم برخورداری با مشکالت بیماران، طول مد

شغلی روشن اشاره کرد به همین دلیل به  یبرخورداری از آینده

رسد دانشجویان علوم پزشکی بیش از سایر دانشجویان نظر می

 عامل . چندین(2)درخطر از دست دادن سالمت روانی هستند 

 ،دانشگاه در کاری ظرفیت شامل دانشگاهی زندگی به مربوط

 یهاردرب نگرانی و موفقیت برای فشار مالی، مشکالت رقابت،

 باشند ایبالقوه(  stressors)  زاهای تنشعامل است ممکن آینده

 روی منفی تأثیرات یا شوندمی روانی آسیب به منجر که

 .(15) ذارندگمی دانشجو تحصیلی رضایت و تحصیلی پیشرفت

از  درصد 05-19که  اندکردهمطالعات شیوع شناسی برآورد 

 کنندمی رپیک یا چند اختالل روانی را  هایمالکدانشجویان 

افزایش شیوع و شدت  یدهدهننشان مطالعاتاین . (11)

مشکالت روانی در جمعیت دانشجو نسبت به غیر دانشجو است 

استرس بیشترین شیوع  که انددادهبرخی مطالعات نشان . (19)

دانشجویی دارد و همچنین اضطراب و  هایجمعیترا در 

در بین دانشجویان در حال رشد  ایفزاینده طوربهافسردگی 

روانی  هایاختالل یهدر مطالعات اخیر دربار. (13)است 

 panic) درصد، اختالل پنیک 3/17دانشجویان، افسردگی 

disorder) 1/0 درصد و اختالل اضطراب فراگیر (General 

anxiety disorder) 7 در یک  .(11)برآورد شده است.  درصد

 هایشکایت پژوهش دربارۀ 05از  (meta-analysis) تحلیلفرا

دانشجویان پزشکی آمریکا و کانادا نتایج نشان داده  شناختیروان

است که میزان شیوع افسردگی و اضطراب بین این دانشجویان 

مختلف  هایگزارش. (10)بیشتر از جمعیت عمومی بوده است 

 سوءمصرفروانی از قبیل افسردگی،  هایاختاللشیوع انواع 

 هایناتوانیو ( eating disorders)خوردن  هایاختاللمواد، 

 ان گزارشرا در بین دانشجوی (learning disability) یادگیری

درصد از دانشجویان دچار اختالل روانی  93تا  10 بین .اندداده

 نندکمییک مشکل تحصیلی به مشاور مراجعه  به خاطراغلب 

داده است  نشان همکارانو  ( Nami) نتایج پژوهش نامی. (10)

عالئم  از ران دانشجو نسبت به پسران دانشجوکه دخت

 بر اساس .(19) برندمیرنج تری بیشروانی  هایاختالل
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 در افسردگی ویژهبه روانی، هایاختالل شده،انجام هایپژوهش

در  . زارع و همکاران(17)است  ترشایع ایرانی دانشجویان میان

تحلیل وضعیت سالمت روان دانشجویان یک مطالعه فرا

 داد که نشان هاآناند. پژوهش های ایران را بررسی کردهدانشگاه

ی هاروانی در بین دانشجویان دانشگاه هایاختاللشیوع کلی 

 (Random effects model) کشور بر اساس مدل اثرات تصادفی

است. همچنین باگذشت زمان میزان شیوع  درصد 33 برابر

و  ( Benton) . بنتون(3)یافته است روانی افزایش هایاختالل

در پژوهشی افزایش سطوح اضطراب، افسردگی، افکار  همکاران

 هایبر اساس تشخیص شخصیت را هایاختاللخودکشی و 

 مشاوره مراکز به مراجعان دربالینگران مراکز مشاوره دانشگاه 

نتایج همچنین . (12) کردند گزارش آمریکا متحدهایاالت

نشان داد که بیش از نیمی از   پژوهش شهابی نژاد و همکاران

ویژه دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی مشکوک هدانشجویان ب

. (19)خفیف تا شدید هستند  یهروانی در دامن هایاختاللبه 

روانی در جوامع نیروی انسانی کارآمد از قبیل  هایاختالل

 و دهندمیرار را تحت تأثیر ق ساالنبزرگکودکان، جوانان و 

اجتماعی و اقتصادی بر دوش جوامع سنگین  هایهزینه

روانی دانشجویان  هایاختالل. شیوع باالی (12) گذارندمی

قش مطالعات بر ن. بیشتر شودمیفت عملکرد دانشگاه منجر به ا

عملکرد دانشگاهی فرد فت اروانی در  هایاختاللپیشایندی 

روانی در بین  هایاختالل یهخطر فزایند .(10)د انکرده تأکید

قشر علوم پزشکی و توجه به نقش مؤثر آنان در سالمت و 

بهداشت روانی جامعه در جهت رسیدن به اهداف مطلوب 

خصوص اهداف درمانی حائز اهمیت بوده و شغلی به

توانند نقش داشته می هاآنروانی در کاهش کارایی  هایاختالل

افسردگی ممکن  ویژهبهروانی  هایاختاللعالئم  .(19)باشند 

از قبیل ناامیدی و  تریخطرناک مراتببه هایپدیدهاست 

خودکشی را در فرد تسهیل کند و موفقیت دانشگاهی دانشجو 

افزایش  انددادهمطالعات اخیر نشان  را تحت تأثیر قرار دهد.

ت که اس شدهتبدیلبین دانشجویان به اپیدمی  خطر خودکشی

 سازدمیتوجه به اوضاع سالمت روان دانشجویان را ضروری 

تواند به تعیین وضعیت سالمت روان دانشجویان می .(95)

های درمانی و نیز طراحی برنامه هاآنتعیین مشکالت روانی 

های کمک کند. گزارش التحصیلیقبل از فارغ هاآنمناسب برای 

 شناختیروانهای رنج اند کهدادهچندین مطالعه نشان 

(psychological distress) مدت با کسالت و درماندگی، طوالنی

صورت کاهش پیشرفت تحصیلی، عملکرد مرتبط به رشته به

ای و ضعف روانی ارتباط دارند. از طرفی ارتقای غیرحرفه

سالمت روان دانشجویان ممکن است از وقوع رفتارهای 

و  را بهبود ببخشد هاآنزا ممانعت کند و کیفیت زندگی آسیب

در آینده  هانآزیادی بر کیفیت خدمات مراقبتی دریافتی نیز تأثیر 

در  دانشجویانتوجه به کارآمدی همچنین . (91) داشته باشد

های تحصیلی، آموزشی و فرهنگی بسیار مهم است و حوزه

توان پویایی و کارآمدی کشورها را با ارتقای سطح سالمت می

سطوح تحصیلی تضمین کرد. به دنبال آن ارتقای روان و 

روانی با توجه به  هایاختاللپیشگیری، تعیین و درمان 

پیامدهای مخرب آن از قبیل پیامدهای آموزشی، اقتصادی و 

برای دانشجویان و جوامع  ایگستردهمنافع  تواندمی اجتماعی

دانشجویان گروه اجتماعی ویژه هستند  کهازآنجاییداشته باشد. 

، کاهش فشارهای روانی و افزایش هاآنن ارتقای سالمت روا

در محیط دانشگاهی اهمیت  هاآنسالمتی عمومی و سازگاری 

آگاهی از سطوح سالمت روان دانشجویان . (19)زیادی دارد 

شود می هاییدارای مشکالت تحصیلی منجر به ایجاد سیاست

 فراهم شناختیروان هایاختاللکه ابزارهای الزم را برای کاهش 

آورد و درنهایت منجر به ارتقای سطوح سالمت روان فردی و 

ی های اجتماعی، فرهنگاجتماعی و نیز باعث پیشگیری از آسیب

راستا پژوهش حاضر باهدف  . در این(99)شود و اقتصادی می

 یروان یشناسبیآس یهاشاخص یبررس

(psychopathological indices) دانشگاه علوم  انیدر دانشجو

 .است.  طراحی شده زنجان یپزشک
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 بررسی روش

و با کد اخالق  است حاضر از نوع توصیفی یمطالعه   

zums.REC.1396.215 اخالق در پژوهش دانشگاه  یدر کمیته

 نیدر اشرکت کنندگان  .علوم پزشکی زنجان ثبت شده است

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان یهمطالعه را کلی

(3055=N)  دادند. با توجه تشکیل می 29-20در سال تحصیلی

طای سطح خ یهکوکران با محاسب یهبه فرمول تعیین حجم نمون

 .(93) نفر برآورد شد 307ای به حجم حداقل درصد، نمونه 0

جم ای به حها نمونهافزایش دقت در یافته منظوربهبنابراین و 

 available sampling) گیری در دسترسنمونه با روش نفر 055

method) شامل  شناختیجمعیتهای . دادهانتخاب شدند

شده رجددر پرسشنامه محل سکونت تحصیلی و  مقطعجنسیت، 

 Symptom Checklist 90) بود. پرسشنامه سالمت روان

Revised) (SCL-90-R)  در اختیار دانشجویان قرار گرفت و

ها های پرسشنامهتحویل گرفته شد. داده هاآنبعد از تکمیل از 

آمار توصیفی و گردید و با استفاده از  SPSSافزار وارد نرم

 تحلیل شدند. استنباطی

 Symptom) روان سالمت پرسشنامه هاداده گردآوری ابزار

Checklist 90 Revised) (SCL-90-R) این پرسشنامه یکی  .بود

سؤال برای  25ترین ابزارهای غربالگری است که از رایج

. هر آیتم این پرسشنامه بر (90)های روانی دارد ارزیابی نشانه

)خیلی  0 هرگز( تا) ای از صفردرجه 0اساس مقیاس لیکرت 

شامل نه  SCL-90-Rشده است. پرسشنامه بندیزیاد( درجه

، (Somatization) جسمانی سازی –برای اختالل روانی  مؤلفه

‐Obsessive) اجباری-وسواسی Compulsive) حساسیت ،

، افسردگی، (Interpersonal Sensitivity) بین فردی

 Phobicترس مرضی )، (Hostility) اضطراب، خصومت

Anxiety)، افکار پارانوییدی (Paranoid Ideation)  و

پایایی این  . فوالدوند(90) ستا (Psychoticism) پریشیروان

 ، گاتمن21/5های تنصیف پرسشنامه را بر پایه روش

(Guttman) 21/5  محاسبه کرده  27/5و روش آلفای کرونباخ

 .(90)است 

 

 هایافته

 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 055 از مجموع    

. ازنظر نوع سکونت زن بودنددرصد  3/93درصد مرد و  2/39

 .درصد در منزل ساکن بودند 2/12و  یدرصد خوابگاه 3/21

 9/93میانگین و انحراف استاندارد سن در نمونه موردمطالعه نیز 

 .بود (9/3)

 یشاخص شدت کلروانی و  هایاختاللشیوع هر یک از 

(General Severity Index) (GSI) یناراحت شاخص و 

 (Positive Symptom Distress Index) های مثبتنشانه

(PSDI)  به ترتیب در چهار سطح سالم، خفیف، متوسط و شدید

 شده است.گزارش 1و نمودار  در جدول

درصد از  91 دهدنشان می 1طور که نتایج جدول همان

( سالم و GSI) یروان هایازنظر شدت کلی اختالل دانشجویان

درصد خفیف،  0/91)روانی  هایدرصد مشکوک به اختالل 72

درصد شدید( بودند. بیشترین  3/9درصد متوسط و  3/10

اختالل مربوط به افکار پارانوییدی و کمترین آن مربوط به ترس 

 مرضی بود.

 متوسط و دهد بیشترین شیوعنشان می 9طور که نمودار همان

رتیب به ت)روانی مربوط به افکار پارانوییدی  هایشدید اختالل

( و کمترین شیوع آن مربوط ترس مرضی )به درصد 7و  91

 درصد( بود. 1و  9ترتیب 

به  شناختیروان هایمیانگین و انحراف استاندارد اختالل 

شده است. گزارش 9در جدول  تفکیک جنسیت و سکونت

شناختی در دانشجویان روان هایمنظور مقایسه اختاللبه

ا ب دانشگاه علوم پزشکی زنجان برحسب جنسیت و سکونت

توجه به عدم رعایت شدن مفروضه نرمال بودن توزیع متغیرها 

(50/5P<)  ویتنی استفاده شد.  –از آزمون ناپارامتریک من

دهد ویتنی نشان می –طور که نتایج آزمون من همان
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 طورو ترس مرضی در دانشجویان زن به های جسمانیشکایت

 هایاختالل(. بین سایر >50/5Pمردان بود ) معناداری بیشتر از

تفاوت معناداری یافت  50/5جنسیت در سطح  بر اساسروانی 

بین دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی نیز در میزان  نشد.

نشد یافت  50/5در سطح  روانی تفاوت معناداری هایاختالل

 (.9جدول )
 

 زنجان یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو شناختیروان هاياختاللمیزان شیوع  :1جدول 

 شدید  متوسط  خفیف  سالم  

 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد شاخص متغیر

            شناختیروان هاياختالل

 
 0/9 15  11 00  3/00 121  3/01 190 شکایات جسمانی

 9 90  93 29  0/09 997  3/10 07 اجباری –وسواسی 

 3/0 17  2/12 72  2/09 911  3/93 23 حساسیت در روابط متقابل 

 0/9 99  12 79  2/02 122  2/90 153 افسردگی 

 7/0 12  3/15 01  37 102  02 129 اضطراب 

 0/9 15  13 09  2/00 172  2/32 102 خصومت 

 1 0  3/9 90  3/32 103  0/00 912 ترس مرضی 

 3/7 92  2/99 157  0/02 122  0/19 99 پارانوییدیافکار  

 3/1 0  2/15 03  3/00 991  2/39 131 پریشیروان 

 20 91  909 0/91  91 3/10  2 3/9 (GSIشاخص شدت کلی ) 

 1 3/5  195 05  952 3/09  35 0/7 (PSDIهای مثبت )شاخص ناراحتی نشانه 

 
 

 در دانشجویان علوم پزشکی زنجان شناختیروان هاياختاللمتوسط و شدید شیوع  :3نمودار 
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 جنسیت و سکونتزنجان برحسب  یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو شناختیروان هاياختاللمقایسه  :3جدول 

 شناختیروان هاياختالل
  سکونت   جنسیت

 زن مرد
P.value 

 غیر خوابگاهی خوابگاهی 
P.value 

M±SD M±SD  M±SD M±SD 

 075/5 21/5 ± 70/5 29/5 ± 93/5  555/5 22/5 ± 99/5 92/5± 93/5 شکایات جسمانی

 731/5 3/1 ± 7/5 3/1 ± 92/5  922/5 3/1 ± 79/5 9/1± 99/5 اجباری -وسواسی 

 992/5 1 ± 7/5 1/1 ± 7/5  192/5 19/1± 70/5 1 ± 90/5 حساسیت در روابط متقابل

 791/5 1 ± 70/5 1/1 ± 72/5  331/5 1/1 ± 2/5 22/5 ± 71/5 افسردگی

 952/5 2/5 ± 7/5 2/5 ± 72/5  322/5 29/5 ± 72/5 70/5 ± 93/5 اضطراب

 191/5 22/5 ± 7/5 22/5 ± 92/5  950/5 22/5 ± 92/5 20/5 ± 99/5 پرخاشگری

 573/5 0/5 ± 09/5 9/5± 9/5  537/5 93/5 ± 99/5 02/5 ± 0/5 ترس مرضی

 799/5 30/1 ± 7/5 3/1 ± 77/5  990/5 3/1 ± 79/5 30/1 ± 79/5 افکار پارانوییدی

 003/5 22/5 ± 0/5 27/5 ± 09/5  225/5 22/5 ± 9/5 27/5± 00/5 پریشیروان

GSI 00/5 ± 21/5 99/5 ± 22/5 909/5  9/5 ± 27/5 9/5 ± 29/5 221/5 

PSDI 0/5 ±7/1 03/5 ± 73/1 739/5  0/5 ± 7/1 0/5 ± 7/1 732/5 

 

 بحث

درصد  9/17حدود  نشان داد پژوهش حاضر نتایج حاصل از   

 یروانی در دامنه هایاختاللمشکوک به  یافراد مورد مطالعه

ژاد و نشهابی یاین یافته با مطالعه تا شدید قرار دارند. متوسط

همسو هاشمی و همکاران جهانی یهمچنین مطالعه و همکاران

در فراتحلیل زارع و همکاران شیوع کلی  . (19, 2) است

 %33های کشور روانی در بین دانشجویان دانشگاه هایاختالل

فراتحلیل خود شیوع کلی در  ( Steel) استیل. (3) گزارش شد

گزارش کرده است  9/17%ا کشور ر 93روانی در  هایاختالل

ای را بر روی و همکاران مطالعه ( Lionis) لینونز. (99)

ها نشان داد دو دانشگاه یونان انجام دادند. نتایج آن دانشجویان

 .(97) دانشجویان از سالمت روان پایینی برخوردارند 7/95که %

روانی در بین دانشجویان علوم  هایاز طرفی شیوع اختالل

گزارش  %79بشارت و همکاران  یهپزشکی گلستان در مطالع

 مطالعاتش شده در شیوع گزارتفاوت در . (92)شده است 

ها آوری دادهتواند ناشی از تفاوت در ابزار جمعمختلف می

تفاوت در باشد. همچنین این تفاوت ممکن است به علت 

ای مانند شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شرایط زمینه

روانی را در  هایاختالل مختلف یهاپژوهش یباشد. از طرف

ین اند که ابررسی کرده های مختلف تحصیلیدانشجویان سال

 ها باشد.برای این تفاوتدلیل دیگری  تواندمی خود

روانی  ایهاختاللمتوسط و شدید  بیشترین شیوعدر این مطالعه 

پس از  درصد( و 7و  91به ترتیب )مربوط به افکار پارانوییدی 

درصد(  3/0و  2/12به ترتیب ) حساسیت در روابط متقابلآن 

 1و  9مربوط ترس مرضی )به ترتیب  نیزکمترین شیوع  بود.

بشارت و همکاران  یاین یافته با نتایج مطالعه درصد( بود.

 %1/02با  پارانوییدی عالئمها نیز آن یههمسو است. در مطالع

کمترین شیوع را به  %7/10بیشترین شیوع و ترس مرضی با 

نژاد و همکاران شهابی یه. در مطالع(92)خود اختصاص دادند 

رین شیوع و کمت بین فردیبیشترین شیوع مربوط به حساسیت 

 هاشمیجهانی یهدر مطالع .(19)مربوط به ترس مرضی بود 

رین به افسردگی و کمت مربوط هااختاللمیزان شیوع بیشترین 



 19       و همکاران برازجانی خاکپور

 97 زمستان ،23 يشماره ،11 يدوره پزشکی، علوم در آموزش يتوسعه يمجله

در راستای تبیین  .(2)ترس مرضی بود  میزان شیوع مربوط به

رقابت باالی میان  فشار کاری و توان به وجوداین یافته می

میزان باالی افکار دانشجویان علوم پزشکی اشاره کرد. 

هد دپارانوئیدی و بالطبع حساسیت در روابط متقابل نشان می

که افراد نسبت به کوچکترین تهدیدهای بیرونی حساس هستند، 

تواد سالمت روان دانشجویان را تحت به شدت می موضوعی که

 تاثیر قرار دهد.

بر اساس نتایج این مطالعه، میانگین نمرات دانشجویان دختر در 

ین میانگتر از و ترس مرضی بیش های جسمانیشکایتابعاد 

-هابیش یافته همسو با پژوهشنمرات دانشجویان پسر بود. این 

گین نمرات میانها نشان داد نژاد و همکاران است. نتایج آن

دی فربه جز حساسیت میانابعاد  یهدانشجویان دختر در کلی

نتایج  .(19)تر از میانگین نمرات دانشجویان پسر است بیش

فراتحلیل استیل نشان داد زنان شانس بیشتری برای ابتال به 

خود بیان  یهدراگوتیس در مطالع .(99)روانی دارند  هایاختالل

 تر از پسران استمرضی در دختران بیش کرد که شیوع ترس

و ایمانی و همکاران  (35)نامدار و همکاران  یهدر مطالع .(92)

روانی تفاوت معناداری  هایاختاللبین دو جنس در شیوع  (31)

در جامعه، عوامل محدودیت بیشتر دختران  مشاهده نشد.

ر های محیطی و حساسیت بیشتو هورمونی، استرس بیولوژیکی

-هعوامل مستعد کنند جملهازتوانند میقشر به محیط اطراف  نای

 .(39) است هااختاللها برای ابتال به این آن ی

 ویان خوابگاهی و غیر خوابگاهیبین دانشجحاضر  یهدر مطالع

ج نتای .نشدیافت  روانی تفاوت معناداری هایاختاللدر میزان 

نژاد و همکاران شهابیو  (2)هاشمی و همکاران جهانی یهمطالع

نیز نشان داد بین متغیرهایی محل سکونت و بومی و  (19)

روانی ارتباط معناداری وجود  هایاختاللغیربومی بودن با 

 خشکنابو فالحی (92) بشارت و همکاران یهدر مطالع. ندارد

 عالئمسکونت در خوابگاه با داشتن  (33)و همکاران 

 شاید گزینش بومی روانی ارتباط معناداری داشت. هایاختالل

ها بتواند توجیه کننده های اخیر در دانشگاهدانشجویان در سال

این یافته باشد، به طوری که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

د با تواننو آخر هفته می زنجان هم بیشتر از استان زنجان بوده

ی های ناشخود مالقات داشته باشند و استرس یهخانواد اعضای

کاهش دهند. از طرفی در پژوهش از سکونت در شهر غریب را 

ما سکونت غیرخوابگاهی به معنی بومی بودن نیست و بخشی 

یرخوابگاهی، غیربومی هم هستند؛ که این موضوع از افراد غ

امکان بررسی دقیق وجود ارتباط بین محل سکونت و 

 کند.رو میروانی را با محدودیت روبه هایاختالل

به عدم بررسی عواملی  توانهای این پژوهش میاز محدودیت

خصوصیات روانی و شخصیتی اشاره  های فردی،چون تفاوت

 در پر کردن یهکرد. همچنین بررسی صداقت نمونه مورد مطالع

اما تالش شد این مشکل با دقت  ؛پرسشنامه دشوار بود

ر ب ی حاضر صرفاهپرسشگران به حداقل برسد. درنهایت مطالع

روی گروه دانشجویان انجام شد و باید در تعمیم نتایج آن به 

 سایر جوامع دقت کرد.

 

 گیرینتیجه

پیامدهای آموزشی، اقتصادی و اجتماعی با توجه به     

ارزیابی سالمت روان دانشجویان گام مهمی  روانی، هایاختالل

ت. اس هااختاللدر پیشگیری و بهبود مشکالت ناشی از این 

ی روان هایاختاللکه شیوع  دهدمیحاضر نشان  یهمطالع نتایج

 هجتو دانشگاه علوم پزشکی زنجان قابل در بین دانشجویان

 مسئولین امر دراین موضوع توجه بیش از پیش  (.%9/17است )

ذیر و پو پژوهشگران به این قشر آسیبدانشگاه، مراکز مشاوره 

-تغییر عوامل سببسازد تا با شناسایی و جوان را ضروری می

روانی به بهبود  هایاختالل (maintenance) بخش ساز و تداوم

 هایاختاللو کاهش احتمال ابتالی دانشجویان به این وضعیت 

یم تواند به تنظمی غربالگری منظماز طرفی  کمک کنند.روانی 

 در نهایتکمک کند. کارآمد های پیشگیرانه و درمانی برنامه

حاضر در دانشجویان غیر علوم  یهمطالعشود پیشنهاد می

 ها نیز انجام شود.پزشکی و سایر جمعیت
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 تقدیر و تشکر

نویسندگان این مقاله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم    

 ؤثرمجان و همچنین مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی پزشکی زن

 Social Determinants of Health Research) بر سالمت

Center)  دانشگاه علوم پزشکی زنجان که ما را در انجام این

 پژوهش یاری کردند، کمال تشکر را دارند.
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