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چکیده :یكی از دغدغههاي ذهنی جوامع امروزي تأمین سالمت و تندرستی افراد است .سالمتی ،رفاه و آسایشی
است كه در اثر تعامل جنبههاي روانی ،اجتماعی و جسمی فرد حاصل میگردد .بررسی بهداشت روانی شخص و
سازگاري مناسب وي در زمینههاي شغلی از اهداف كلی پژوهش میباشد و این مطالعه ،وضعیت سالمت عمومی
دانشجویان كارورزي پرستاري را ارزیابی نموده است .مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی -مقطعی است كه به شیوه
نمونهگیري در دسترس 78،دانشجوي كارورزي پرستاري در بیمارستانهاي علوم پزشكی انتخاب شده و مشخصات
فردي و سالمت عمومی  GH2 -28را تكمیل نمودند .در این ابزار سنجش عالوه بر سالمت عمومی فرد،
خردهمقیاسهاي عالئم مرضی اضطراب و خواب ،مشكالت جسمانی ،كاركرد اجتماعی و افسردگی نیز ارزیابی گردید.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد كه دانشجوي پرستاري از نظر سالمت عمومی در خطر است و گروه داراي عالئم
مرضی اضطراب و بیخوابی ( )%06/9و افسردگی ( )%22/2نیاز به حمایت جدیتر سیاستگذاران بهداشتی بهمنظور
حفظ و تأمین بهداشت روانی افراد تحت پوشش را دارند.
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روانررری خفیررر و  %5/0اخرررتالل روانررری متوسررر
داشتند(صادقیان و همكاران .)0877
نشانه هاي روانپزشكی در كاركنان بخش روانپزشكی و
غیرروانپزشكی مقایسه گردیده و نتایج نشران داده كره،
میزان اضطراب ،افسردگی و حساسیت بین فردي افرراد
شاغل در بخرش روانپزشركی ،براال اسرت (صرفیخرانی
 .)0870همچنین مطالعه برروي  566كارمند حراكی از
این اسرت كره اسرترس كراري باعرج ایجراد رفتارهراي
تهاجمی می شود و خصومت و تهدید با اسرترس رابطره
دارد(اسپكتور  )2666؛ (زاتچكه  .)0990در تحقیقی كه
بر روي پرستاران شاغل در بخش اورژانس انجام شرد،
میزان استرس شغلی در پرستاران شاغل را در حد باال
گزارش شد (زاتچكه  .)0990كول معتقد است كره 98
درصد پرستاران مرتبا تحت تأثیر عوامرل اسرترسزاي
محی كار قرار میگیرند و این مسئله میتواند سرالمت
جسرمی و روانری آنران را تحرت ترأثیر قررار دهرد
(كول  .)2660تعارض بین همكاران را مهمترین عامل
استرسزاي شغلی معرفی كردهانرد .عطرار در پرژوهش
خود بار كاري و كمبود پرستار نسربت بره بیمرار را از
جمله موارد اسرترسزاي شردید در پرسرتاران مطرر
كررده اسررت .در بررسری رحریم یوسررفی ،برین میررزان
افسرررردگی پرسرررتاران بخرررشهررراي روانپزشررركی و
غیرروانپزشكی و گروه كارمنردان بخرش اداري ،تفراوت
معنرراداري مشرراهده نشررد .امررا از لحرراز میررزان تجربر
استرس شغلی ،نتایج نشان داد كره گرروه پرسرتاران در
مقایسه با گروه كارمندان بخش اداري ،استرس باالیی را
تجربه میكنند (فرن و كاپالن .)0995
بنررابراین یكرری از اهررداف اساسرری سیاسررتگررذاران
جامعرره ،بهداشررت روانرری افررراد و برره دنبررال آن ترأمین
سررالمت فكررر و روان آنرران مرریباشررد .بررراي دسررتیابی
بررره ایرررن هررردف بررسررریهررراي اپیررردمیولوژیک و
اتیولوژیررک در حرروزههرراي روانرری اجتمرراعی برررروي
مشكالت پریشآمرده و ارائر برنامره هراي پیشرگیري و
درمان ،ضروري بره نظرر مری رسرد (میالنریفرر.)0880
همچنررین شناسررایی افررراد در گررروههرراي مختلرر
شررغلی و تحصرریلی برررروي كسررب ارالعررات دقی ر تررر
باعررج مرریگررردد فشررارهاي روانرری و اجتمرراعی حرراكم
بررر محرری كررار ،ارزیررابی گررردد و ترردابیر بهداشررتی

در عصرررر فنررراوري و صرررنعتی امرررروزي ،تغییرررر و
تحول اجتنابناپذیر است .سرال هرا تجربر بشرر نشران
داده كه هر گونه تغییرر و دگرگرونی عرالوه برر رشرد و
توسررعه جامعرره ،عواقررب دیگررري را نیررز برره دنبررال
خواهررد داشررت .بنررابراین ،معقوالنرره برره نظررر مرریرسررد
كه به بررسی و تحلیرل ایرن مشركالت پرداختره شرود.
سررالمت آحرراد مررردم یكرری از امرروري اسررت كرره بایررد
همواره در زنردگی مردرن امرروزي مرورد توجره خرا
قرررار گیرررد .جامعرر در سررالمت را مرریترروان تررأثیر
متقابررل رفرراه و آسررایش جسررمانی ،روانرری و اجتمرراعی
دانسرررت كررره پررررداختن بررره جنبرررههررراي مختلر ر
سررالمتی ،آسررایش و آرامررش را برره ارمغرران خواهررد
آورد .یكرری ازگرفترراريهرراي مهررم و روبرره افررزایش
خررانوادههررا ،سررازمانهررا ،و جوامررع بشررري امررروزي
مشرركالت بهداشررت روانرری برروده اسررت .نرراراحتیهرراي
روانرری بررراي همرر افررراد جامعرره وجررود دارد و هرری
انسانی از فشرارهاي اجتمراعی روانری مصرون نیسرت و
ایررن خطررر ،نسررل كنررونی و آینررده را برره رررور جرردي
تهدید میكند (وتن .)0876
در مطالعررهاي كرره برررروي س رالمت جسررمی و روانرری
افراد و استرس در محری كرار و ترأثیر آن برر رفترار و
عملكررد  2666كارمنرد یرک سرازمان در كانرادا انجرام
شررد ،نتررایج نشرران داد كرره آن گررروه از نظررر سررالمت
روانررری -جسرررمانی در خطرررر مررریباشرررند (هررراروارد
 .)0992در بررسررری دیگرررري  082مررردیر اجرایر ری از
نظررر نشررانگرران جسررمی و روانرری ارزیررابی گردنررد و
نترررایج نشررران مررری داد كررره آنررران از نظرررر برخررری
نشررانههرراي جسررمی و روانرری دمررار مشرركل هسررتند؛
مرر ال نشرررانه هررراي جسرررمانی م رررل سرررردرد ،%28
نشررانههرراي روانرری م ررل خسررتگی  ،%86زودرنجرری
 ،%06اضرررطراب  ،%25بررریخررروابی  ،%85افسرررردگی
 %20را بررره خرررود اختصرررا داده بودنرررد (كررروپر و
همكاران .)0992
در مطالعه اي كه در بررسری اضرطراب در دانشرجویان
داشررته ،سررطط اضررطراب دانشررجویان علرروم پزشرركی را
 %86/0نشان داده اسرت (مروالیی و همكراران .)0870
همچنین در مطالعهاي كره سرالمت روانری دانشرجویان
علوم پزشركی توسر صرادقیان و حیردریانپرور مرورد
بررسی قرار گرفت ،نشان داده شده كره %29/5اخرتالل
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درمررانی مناسررب اتخرراذ شررود .در راسررتاي ایررن
خررر مشررری ،پرررژوهش حاضرررر سرررالمت عمرررومی
دانشررجویان كررارورز پرسررتاري را مررورد تحلیررل قرررار
داد و گررروه را از نظررر فشررارهاي روانرری -اجتمرراعی
ارزیابی نمود.
روش کار
این پژوهش یک بررسی مقطعی -توصیفی بوده است.
جامع مورد مطالعه دانشجویان كارورز پرستاري در
بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكی جندي شاپور اهواز
میباشند .تعداد افراد مورد بررسی  78نفر است كه از
رری نمونهگیري در دسترس انتخاب گردیدهاند.
ابزار مورد استفاده ،پرسشنام حاوي مشخصات فردي
و نیز فرم پرسشنام سالمت عمومی  GH 2  28بوده
كه بره  27زن و 29مررد دانشرجو داده شرد ترا از نظرر
وضعیت سالمت روانی و جسرمانی مرورد ارزیرابی قررار
گیرند .پرسشنامه  GH 2  28توس گلربرگ و هیلیرر
در سال 0989ساخته شرده كره شرامل مهرار مقیراس
فرعی نشان گان جسمانی ،نشان گان اضرطرابی ،كراركرد
اجتماعی ،و نشانگان افسردگی است.

مونگ و اسپیرز اعتبار  GH 2  28را مرورد بررسری
قرار داده و دریرافتهاند كه ایرن پررسشنامه میتوانرد برا
حمرایت  %72/7و ویژگی  %78/2در  %72موارد اختالل
روانپزشكی (بهجز پسیكوز) را به درستی تشخیص دهرد
و نیررز پایررایی آن را برره روش آزمررون بررازآزمون%72 ،
گزارش نمودند (نورباال .)0876
در این بررسی روش نمره گذاري لیكررت ()8-2-0-6
ب رهكررار گرفترره شررده و گررردآوري دادههررا بررا تكمیررل
پرسشنامه بهصورت انفرادي توسر افرراد نمونره انجرام
شد .داده هاي پژوهش و به صورت آمار توصیفی میانگین
و آمار استنباری كاي گزارش شده است.
نتایج
ویژگی هاي جمعیتشناختی افراد مورد بررسی نشران
داد كه  %00/8گرروه نمونره را زن و  %88/8آن را مررد
تشكیل داده است .بررسی وضعیت بهداشت روان افرراد
مررورد پررژوهش نشرران داد كرره  %00از افررراد از نظررر
معیارهاي سالمت عمومی پایین بوده و  %89از سرالمت
عمررومی خرروبی برخرروردار بررودهانررد .همچنررین از نظررر
سالمت روان در دو جرنس تفراوت معنراداري مشراهده
نشد .بررسی دقی تر خرده مقیاسهاي آزمون نشان داد

كه به ترتیب اولویت ،عالئم اضرطرابی و خرواب ،%08/9
افسررردگی  ،%27/2عالئررم جسررمانی ،%59/8و عالئررم
مرضی كاركرد اجتماعی  %56/8میباشد.
بحث و نتیجهگیری:
انسران در ررول تراریر در اندیشر ترأمین سررالمت و
تندرستی خود بوده است .بهداشت روانی عبارت است از
تسل و مهارت در ارتباط صحیط با محی  ،به خصرو
در سرره فيرراي مهررم زنرردگی :عشرر  ،كررار ،تفررریط
(هاروارد.)0996
هدف پژوهش حاضر بررسی بهداشت روانی بخشری از
اقشار جامعه یعنی دانشرجویان پرسرتاري مریباشرد .در
راسررتاي نیررل برره ایررن هرردف ،تعررادل در فعالیررتهرراي
زیستی-روانی و اجتماعی افراد مورد ارزیابی قرار گرفتره
و كسانی كه مهرارت الزم برراي ایجراد تعرادل در ابعراد
مختل ر زنرردگی را ندارنررد ،شناسررایی گردیررده اسررت.
همانطور كه یافته هاي مطالعه نشران داده اسرت تعرداد
افرادي كه از این تعادل سرمبلیک اسرتفاده ننمرودهانرد
بیشتر به نظر میرسد و  %25/8از افراد مورد بررسری از
نظر سالمت عمومی در معرض خطر هسرتند و نیراز بره
حمایت هاي درمانی و آموزش مهارت الزم براي كراهش
عالئم مرضی دارند .این نتایج با بررسیهراي زالزنیرک و
هوارد ،فرن  ،راس و عطار مطابقت دارد.
همچنین نتایج حاصل از خردهمقیاسهاي آزمون نشران
داد كه عالئم مرضری اضرطراب و بریخروابی بیشرترین
درصررد را برره خررود اختصررا داده ( )%08/9كرره بررا
بررسیهراي كروپر و دیودسرون مطابقرت دارد (كروپر و
دیویدسون  ،)0992نشرانههراي افسرردگی برا ()%27/2
مطاب با یافتههاي یوسفی مریباشرد (یوسرفی .)0872
عالئم جسمانی ،59/8و عالئم مرضی كراركرد اجتمراعی
 %56/8با دادههاي فرن و كاپالن مطابقت دارد .با توجه
به اهمیت پیشگیري اولیره در سیاسرتهراي بهداشرتی
درمانی كشرور ،بره نظرر مریرسرد كره مطالعره بررروي
گروههاي شغلی مختل از نظر ارزیابی بهداشت روانی و
همچنررین بررسرری سررببشناسرری عوامررل مررؤثر در
آسیبهاي روانی اجتماعی میتوانرد در جهرت پیشربرد
سرررالمت عمرررومی جامعررره ،مرررا را یررراري نمایرررد.
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