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Abstract 
   In this study, the degree of mental health among students whoes parents have been the war 
sacrifices and martyrs in Qazvin, Zanjan and Arak Universities of Medical Sciences was evaluated. 
The present work was a cross-sectional study performed on all registered students of war sacrifices 
and martyrs. The GHQ-28 questionnaire was used and a score of 23 considered as cut off point for 
general scale. The data showed that 28.6% of students under the study were suspected of having 
mental disorder. When the data were calculated for individual universities, the rates obtained for 
Zanjan, Arak and Qazvin universities were 40.7%, 26.8% and 25.6% respectively. The 
undergraduate students need more attention than the others do. Additionally, a combination of 
questionnaire methods and clinical protocols are also suggested.  
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  چكيده
                هـاي علـوم پزشـكي قـزوين، زنجـان و اراك        انـشجويان شـاهد و ايثـارگر دانـشگاه        روانـي د  ل هـاي    تعيـين ميـزان اخـتال     بـا هـدف     اين مطالعـه       

ــا اســتفاده از هــاي علــوم پزشــكي قــزوين، زنجــان و اراك دانــشگاه هد و ايثــارگر ايــن مطالعــه مقطعــي تمــام دانــشجويان شــا در.  شــد انجــام                 ب
                    هــاي آمــاريهــا از آزمــوندر آنــاليز داده  در نظــر گرفتــه شــد و بــراي مقيــاس كلــي23نقطــه بــرش . بررســي شــدند GHQ-28  نامــهپرســش

هـاي زنجـان،   ه ميزان در دانـشگا  اين. اختالل رواني بودند   به داشتن  مشكوك 6/28%مطالعه،   مورد شجويدان 154 از ميان  .استفاده شد تي  و  دو   كاي
 شود به سالمت رواني دانـشجويان مقـاطع   توصيه مي .دار نبودنظر آماري معني كه از  به دست آمد 6/25% و 8/26%، 7/40%اراك و قزوين به ترتيب    

 نيـز هاي ارزيـابي بـاليني   هاي استاندارد براي مطالعه سالمت رواني دانشجويان، از روشنامهه بر استفاده از پرسش  عالوتري شود و    تر توجه بيش  ينيپا
  .استفاده شود

  
  يان پزشكي، اختالالت روانيرواني، دانشجوبهداشت : هاهواژكليد

 
  :مقدمه

   كيـد فـراوان    أت سـالمت روانـي دانـشجويان        امروزه بـر     
      در ايـن   .هـا آينـده سـازان جامعـه هـستند          زيرا آن  ،شودمي

ـ       دانـشجويان شـاهد و      يميان سنجش ميزان سالمت روان
. قرار گرفته استتر مورد توجه ايثارگر به صورت خاص كم

عالوه بر اشتراك با سـاير دانـشجويان در          دانشجوياناين  
بـراي  (تمام عوامل خطرزا، مشكالت ناشي از فقدان پـدر          

روحي و  هاي  ، آسيب هاي جسمي ليت معلو ،)فرزندان شهيد 
بـار   و   )بـراي رزمنـدگان   (رواني ناشي از حضور در جنـگ        

جامعه و دانشگاه از اين گـروه را        هاي  رواني ناشي از انتظار   
   .نيز بايد تحمل نمايند

  
   :هاروشمواد و 

ــه ايــن     ــر 1386مقطعــي در ســال مطالع روي تمــام  ب
  لوم پزشكي عهاي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه

  
 اصـلي پـژوهش،   ابـزار   . شـد اراك و زنجان انجام      قزوين،
 الؤ سـ  28نامـه   پرسـش ايـن    .بود GHQ-28نامه  پرسش

 مقياس  چهار و   )مقياس كلي (م رواني   يبراي ارزشيابي عال  
هـاي فرعـي    مقيـاس . داشـت )  پرسش 7كدام  هر  (فرعي  
 كـاركرد   عاليـم  ،م اضـطرابي  ي عال ،عاليم جسماني شامل  

نقطـة بـرش ايـن آزمـون در          . بودند فسردگيا و   اجتماعي
 بود 23 تر از كمافرادي كه نمره آنها     . بود 23مقياس كلي   

اين مطالعه با همـاهنگي     . بودنددار  از سالمت رواني برخور   
ستادهاي شاهد و ايثارگر هر سه دانشگاه و رعايت شرايط          

عدم قرارگيـري دانـشجويان در شـرايط ويـژه و           (استاندارد
دانـشجويان در مـورد     پس از توجيه     .جام شد ان) هاامتحان

و هـا   الؤبـه سـ   گـويي   دقـت در پاسـخ    كيد بر   أتپژوهش،  
هـا توسـط دانـشجويان      نامـه پرسش ،محرمانه بودن نتايج  

هـا نمـره گـذاري      نامه در مرحله بعد پرسش    .تكميل شدند 
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.  هر دانشجو مشخص شـد     رواني و وضعيت سالمت     شدند
ر كـاي و تـي تجزيـه و         هاي آماري مجذو   آزمون باها  داده

   .تحليل شدند
  

  :هايافته
ميـانگين  و   نفـر    154شركت كنندگان در ايـن مطالعـه           

 ) درصـد  9/64( نفر   100 .بود سال   9/22±35/5آنها  سني  
 9/77( نفـر    120نـد،   بود  مـرد  ) درصـد  1/35( نفر 54و  زن  

كـه در   هل بودند   أمت)  درصد 1/22( نفر   34مجرد و    )درصد
)  درصد 78/20(، كارشناسي   )درصد 50( مقطع دكتري    سه

تعــداد . كردنــدتحــصيل مــي)  درصــد22/29(و كــارداني 
 هو دور )  درصـد  6/89( نفـر    138 روزانـه    رهدانشجويان دو 

دانشجويان سهميه شاهد   . بود)  درصد 4/10( نفر   16شبانه  
 4/34( نفـر    53، سـهميه ايثـارگران      ) درصد 1/59( نفر   91

. بودند)  درصد 5/6 ( نفر 10شهدا  ه  و سهميه خانواد  ) درصد
در )  درصـد  8/55( نفر   86از كل دانشجويان مورد مطالعه،      

در دانشگاه زنجان و    )  درصد 6/17( نفر 27دانشگاه قزوين،   
. كردنـد ميدر دانشگاه اراك تحصيل     )  درصد 6/26(نفر 41

 مشكوك   درصد 6/28دانشجوي مورد مطالعه     154از ميان   
معني داري بين سه     اختالف   ند،به داشتن اختالل رواني بود    

   .)1  شمارهجدول(مشاهده نشددر اين خصوص دانشگاه 
 توزيع افراد مورد بررسي برحسب دانشگاه - 1جدول 

   و وجود اختالل روانيمحل تحصيل
  

  اختاللجودو        جمع  خير  بله
   دانشگاه

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  محل تحصيل
  100  86  4/74  64  6/25  22  قزوين

  100  27  3/59  16  7/40  11  جانزن
  100  41  2/73  30  8/26  11  اراك
  100  154  4/71  110  6/28  44  جمع

  

و جنس در هـر يـك   شيوع اختالل رواني   همچنين بين      
 در مجموع   .داري مشاهده نشد  معنيارتباط  دانشگاه  از سه   

 و   درصد 8/27سه دانشگاه، شيوع اختالل رواني در مردان        
در باالترين شيوع اخـتالل روانـي        .دبو  درصد 29در زنان   

در دانـشگاه  ، ) درصد35(مقطع كارداني  در  دانشگاه قزوين   

و در دانـشگاه    )  درصـد  7/66(مقطع كارشناسي   در  زنجان  
 وجود داشـت كـه      ) درصد 9/42(مقطع كارشناسي   در  اراك  

در مجمـوع سـه     . نبـود دار  معنـي بين سه دانشگاه    اختالف  
در دانشجويان مقطع دكتري    دانشگاه، شيوع اختالل رواني     

ــع  درصــد3/31، مقطــع كارشناســي  درصــد4/23  و مقط
 بين شيوع اختالل رواني و مقطع       . درصد بود  6/35كارداني  

داري تحصيلي در هر يك از سه دانشگاه نيز اختالف معني         
ترين موارد مشكوك به اخـتالل روانـي        بيش .مشاهده نشد 

 6/47 (ه زنجان در بين دانشجويان مجرد، مربوط به دانشگا      
هـل مربـوط بـه دانـشگاه        أ و در بين دانشجويان مت     )درصد
در  دانـشگاه    سـه  ولي اختالف بـين      بود ) درصد 3/33(اراك

بـين شـيوع اخـتالل       همچنين   .دار نبود معني اين خصوص 
اخـتالف   در هر يك از سه دانشگاه        هلأو وضعيت ت  رواني  
شـيوع  ، در مجموع سه دانـشگاه،       داري مشاهده نشد  معني

هـل  أافـراد مت   و    درصد 2/29اختالل رواني در افراد مجرد      
 هشيوع اختالل رواني در دانـشجويان دور       . درصد بود  5/26

 25  دانـشگاه زنجـان     و  درصـد  3/33شبانه دانشگاه قزوين    
دانـشگاه اراك   (داري نداشـتند     كه اختالف معني    بود درصد

 دورة  شيوع اختالل رواني در دانشجويان    . )دوره شبانه ندارد  
  قزوين و اراك   هاي روزانه دانشگاه زنجان باالتر از دانشگاه     

  امـا  ،)درصـد 8/26 و   3/24،  5/43به ترتيـب     (دست آمد ه  ب
بـاالترين شـيوع اخـتالل       . نبودنـد  دارمعنـي  هااختالفاين  

 رواني در دانشگاه قزوين مربوط به دانشجويان شـاهد و در          
 اما ايـن   ،ر بود مربوط به دانشجويان ايثارگ   ديگر   دانشگاه   دو

شـيوع  در مجموع سه دانـشگاه،      . نبود دارمعني نيز   اختالف
ــاهد    ــشجويان ش ــي در دان ــتالل روان ــد5/27اخ در ، درص

دانـشجويان خـانوادة    در   و   درصـد 1/32دانشجويان ايثارگر   
در اين مطالعه دانشجويان به     . دست آمد ه   ب درصد 20شهدا  

ال تقسيم س 22تر از   سال و بيش   22دو گروه سني كمتر از      
ــدند ــي   .ش ــتالل روان ــه اخ ــشكوك ب ــراد م ــزان اف     در  مي
به ترتيب  (در گروه سني اول      قزوين و زنجان     هايدانشگاه

گروه سـني   دانشگاه اراك   و در   ) درصد4/47و   درصد8/28
از نظـر  اخـتالف  ايـن  ، ولـي  )درصد6/28 (بودتر بيشدوم  

  . نبوددارمعنيآماري 
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  :و نتيجه گيريبحث 
 در دانـشگاه    هـاي عكاشـه   هش حاضر با يافتـه    پژونتايج    

دانـشجويان  ميـزان    GHQ-28اسـتفاده از    كه بـا     كاشان
 گـزارش درصد   4/28مشكوك به داشتن اختالل رواني را       
ــا  .نمــوده اســت، كــامالً مطابقــت دارد  ــا ام      در مقايــسه ب

 روانـي را در بـين       هـاي لشـيوع اخـتال   كه  وي  هاي  يافته
) شاهد، ايثارگر و جانبـازان     (دانشجويان سهميه غيرمناطق  

تري  گزارش كرده، مطالعه حاضر ميزان پايين      درصد 4/36
دهد كه با توجه به حضور دانـشجويان جانبـاز          را نشان مي  

 بـا   وقـار  يعقـوبي و     )1(.در مطالعه عكاشه قابل توجيه است     
ــتفاده از ــهGHQ-28 اس ــشجويان  مطالع ــر روي دان اي ب

انجـام و   گاه شـاهد دانش 1379 و  1378 سال هاي    ورودي
 و 1378ورودي  از دانــشجويان درصـد 8/11نـشان دادنــد  

مشكوك به اختالل    1379 از دانشجويان ورودي     درصد12
 ميزان باالتر بود كـه بـا      اين  در مطالعه حاضر    . بودندرواني  

هـاي تحـصيلي دانـشجويان مـورد        توجه به تفاوت رشـته    
      توانــدســاله بــين دو مطالعــه مــي مطالعــه و فاصــله چنــد

    همكـاران بـا اسـتفاده از       شـريعتي و   )2(.قابل توجيه باشـد   
GHQ-28 ــد ــشان دادن ــشجويان درصــد 6/42كــه  ن  دان

ــشگاه  ــكي دان ــومپزش ــكي عل ــه  پزش ــشكوك ب ــران م    اي
 مطالعـه در   هـاي ايـن   يافتـه  )3(.بودنـد روانـي   هاي  لاختال

باالتر است،   هاي جهاني هاشمي و نوروزي    مقايسه با يافته  
 درصـد 8/11 دريافتنـد كـه      GHQ-28اسـتفاده از    بـا   آنها  

دانـشگاه علـوم پزشـكي       1381دانشجويان ورودي سـال     
   ايـن اخـتالف     .بودنـد  مشكوك به اخـتالل روانـي        قزوين

، جديـدالورود   تواند به دليـل متفـاوت بـودن دو جامعـه          مي
 )4(.بودن دانشجويان و فاصله زماني بين دو مطالعـه باشـد          

 GHQ-12اسـتفاده از     ان كـه بـا    و همكار در مطالعه بنيتز    
دانـشگاه علـوم    در دانشجويان   را  رواني  هاي  اختالل شيوع

دانـشجويان در    درصـد 41كردنـد،    بررسي   Chileپزشكي  
بـه   ايـن نتيجـه      )5(.رواني بودنـد  هاي  لخطر ابتال به اختال   

كـه بـا    است  هاي مطالعه حاضر    برابر يافته   دو يتقريبطور  
عه مورد مطالعه و استفاده     در نظر گرفتن متفاوت بودن جام     

      به طـور كلـي    .تواند توجيه پذير باشد  از ابزاري متفاوت مي   

 دانشجويان شـاهد و ايثـارگر       ي سالمت روان  همطالعه دربار 
ضروري بـه   هاي مختلف   تر و در دانشگاه   در سطحي وسيع  

          عــالوه بــر شــود رســد، همچنــين توصــيه مــينظــر مــي
هاي ارزيابي باليني نيـز     از روش ،  ردهاي استاندا نامهپرسش

   .براي افراد در معرض خطر استفاده شود
  

  :اريزگسپاس
دبيران سـتاد دانـشجويان شـاهد و ايثـارگر          همكاري  از     

 اراك و تمـام   وقزوين، زنجـان علوم پزشكي   هاي  دانشگاه
 قـدرداني دانشجوياني كه در اين مطالعـه شـركت كردنـد           
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