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:تقدیر و تشکر   

  

بدینوسیله از اعضاي محترم شوراي پژوهشی . جه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل صورت گرفته استاین طرح با بود
  .دانشگاه و کلیه دانشجویانی که به نحوي در اجراي پروژه مشارکت داشتند تشکر به عمل می آید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
 

2 

 

  

  هرست عناوینف

  3  چکیده
  4  انگلیسی چکیده

  5  فصل اول
  9  وم فصل د

  16  فصل سوم 
  18  فصل چهارم
  32  فصل پنجم

  36  منابع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
 

3 

 

  چکیده

 دانشجویان واجد اهمیت میباشد چراکه این اطالعات پایه واطالع از چگونگی سالمت روان و وضعیت عزت نفس : اهداف
بهبود انشجویان است که موجب سالمت روان و عزت نفس درگزاري دوره هاي آموزشی و مداخله اي در جهت ارتقاء باساس 

در این تحقیق چگونگی سالمت روان و ارتباط آن با میزان عزت . دوشآنها میوضعیت تحصیلی ابعاد مختلف زندگی من جمله 
  .بررسی شد 88-89در سال تحصیلی نفس دانشجویان ورودي جدید دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مورد پذیرش این دانشگاه در ي در ترم اول از تمامی رشته ها  88-89رودي سال نفر شامل کلیه دانشجویان و 383تعداد  :روشها
 ،GHQ28 ،پرسشنامه سالمت عمومی ابتدا دانشجویان به پرسشنامه ویژگیهاي دموگرافیک.طرح فوق مورد پرسشگري قرار گرفتند

 انفرادي بصورت بود 23عمومی باالتر از نمره آنها در پرسشنامه سالمت و افرادي که  عزت نفس روزنبرگ پاسخ دادندپرسشنامه 
از نظر  SPSSبعد از ورود اطالعات به رایانه داده ها با نرم افزار .پاسخ گفتند MMPI به سیاهه شخصیتی چند محوري مینه سوتا

  .آماري تجزیه و تحلیل شدند

این نمرات چولگی مثبت  عزیود و تبو =x 16.08دانشجویان  GHQ28میانگین نمرات  بدست آمده نشان داد اطالعات :یافته ها
که نشان دهنده نسبتا خوب وضعیت روانی کلی دانشجویان  گرفتندداشت و اکثر دانشجویان نمرات پایینی در این آزمون 

 از میان.ارزیابی شدندفرم کوتاه  MMPIگرفتند و با آزمون  23نمره باالتر از ) درصد 19.8(از کل افراد گروه نفر  76تعداد .میباشد
در این  .خط برش نزدیک بود هب =x 6.98با میانگین  اختالل در عملکرد اجتماعی خرده مقیاس  GHQ28خرده مقیاس هاي 

ارتباط بین . شد =x 32.25میانگین کل دانشجویان در پرسشنامه عزت نفس  .مقیاس نمرات تعداد بیشتري از خط برش گذشت
بین نمرات کل .معنی دار بود   α = 0.01در سطح  =r – 0.547س روزنبرگ نمرات پرسشنامه سالمت عمومی و پرسشنامه عزت نف
 .معنی دار بود ن و پسرانادختردر مقیاس مشکالت جسمانی تفاوت  .دار بود سالمت عمومی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی

مرات عزت نفس دانشجویان رشته ن. دار نبود بین دانشجویان بومی و غیر بومی تفاوت نمرات سالمت عمومی و عزت نفس معنی
نفر از خط برش  5را پاسخ دادند نمرات  MMPIنفر دانشجویی که آزمون   76از  .وجود داشتهاي مختلف تفاوت معنی دار 

پیش بینی شد شیوع  .نفر در معرض آسیب روانی بودند 12نفر روي خط برش بود و در کل  7و نمرات ) درصد 6.84(گذشت 
  .درصد قرار دارد  25تا حداکثر  7دانشگاه علوم پزشکی اردبیل حداقل جدید الورود نشجویان اختالل روانی در دا

است و برآورد میزان شیوع اختالل روانی در دانشجویان مورد در حد متوسط وضعیت سالمت روان دانشجویان  :نتیجه گیري
هم نسبتا خوب است ولی در حد ایده ال  سطح عزت نفس کلی دانشجویان. بررسی با شیوع آن در کل جامعه هماهنگ است

ضرورت پرداختن به برنامه هاي پیشگیري سطح اول براي کلیه دانشجویان با هدف افزایش اعتماد به نفس و میزان شیوع این .نیست
ر سطح برگزاري برنامه هایی با هدف افزایش انگیزه و عالقه مندي در رشته هاي مختلف و تدارك خدمات درمانی د ،روانسالمت 

       . دوم پیشگیري و اطالع رسانی براي افراد در معرض آسیب میتواند سالمت روان دانشجویان را بهبود بخشد

، عزت نفس، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ، فرم کوتاه پرسشنامه GHQ28پرسشنامه سالمت عمومی  سالمت روان، :کلید رواژه
  ).MMPI(شخصیتی چند محوري مینه سوتا 
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Abstract 

Background&Objective: Being informed about the mental health and self esteem of university students is 
a matter of significance for this information is the base of holding training and interventional courses in 
order to improve their mental health and self esteem which improves other aspects of their lives such as 
educational condition as well. In this research, the quality of mental health and its relationship with the 
rate of self esteem have been investigated on the students who have entered Ardabil University of 

Medical Science in ٢٠١٠-٢٠٠٩ educational years. 

Methods: Atotal of ٣٨٣ individuals including all of the students who have been acceptedin this university 
to participate the first semester of ٢٠١٠-٢٠٠٩ educational years in different fields. Firstly, students 
answered Demographic characteristics, general health (GHQ٢٨), and Rosenberg self esteem 
questionnaire, afterward those whose scores were higher than ٢٣ in GHQ, answered the 
MinnesotaMultiphasic Personality Inventory (MMPI) as well. The data was statistically analyzed by 

SPSS software after being entered to the computer.  

Results: The obtained information indicates that the average score of GHQ٢٨ for the university students 
is x=١٦.٠٨ and the distribution of these scores has a positive skew, andthe majority of the students got 
low scores which generally shows a rather good mental condition among them. Among all the group 
members, (%١٩.٨) ٧٦ got a score higher than ٢٣ who were investigated by short form of MMPI test. 
Among the subscales of GHQ٢٨, social dysfunction  with an average of x=٦.٩٨ was close to cut-off line. 
In this scale, more scores crossed the cut-off line. The total average score of students in self esteem 
questionnaire was x=٣٢.٢٥. The relationship between scores of GHQ and Rosenberg self esteem test was 
r=-٠.٥٤٧ and its significance level was α=٠.٠١. There was a significant difference between the scores of 
male and female students in GHQ. As to scale of physical problems, the difference between girls and 
boys was significant as well. The differences between scores of native and none-native students in GHQ 
and Rosenberg self esteem test were not significant. There was a significant difference between the scores 
of self esteem among the students of different fields. Among the ٧٦ students who answered the MMPI 
test, the scores of (%٦.٨٦) ٥ students crossed the cut-off line while the scores of ٧ students were on it, 
generally, ١٢ students were exposed to mental harm. It was predicted thatthe mental disorder is prevalent 
between a minimum of ٧% and a maximum of ٢٥% among the new students of Ardebil University of 

Medical Sciences.  

Conclusion: The condition of Mental Health of the university students is in a medium rate and the 
evaluated prevalence rate of mental disorder among the investigated students was in coordination with the 
rate in the whole society. The general rate of self esteem between the university students is almost good 
bun not ideal. This prevalence rate clears the necessity of top level preventing plans for all of the 
university students aiming to improve their self confidence and mental health, planning programs aiming 
to improve their motivation and interest in various fields, preparation of second-level preventing 
therapeutic services, and informing the exposed individuals all in order to improve the mental health of 

these students. 

Keywords: mental health, General health questionnaire (GHQ٢٨), self esteem, Rosenberg self esteem 
Questionnaire, the short form of the MinnesotaMultiphasic Personality Inventory (MMPI) 
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  فصل اول
  :اهمیت و ضرورت

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل که در سال جدیدالورود دانشجویان و عزت نفس در این تحقیق وضعیت سالمت روان 
معموال دانشجویان جدیدالورود هیچگونه اطالعات یا  .مشغول به تحصیل بودند مورد بررسی قرار گرفت 88–89تحصیلی 

آنان در زمینه هاي مختلف مانند سالمت جسمانی و روانی باشد از مقطع  پرونده اي که حاوي اطالعات بهداشتی
این دبیرستان بهمراه ندارند و دانشگاههاي مختلف در بدو ورود دانشجویان را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار میدهند   

یق ایجاد اطالعات و داده هاي مهمترین نقش و اهمیت این تحقتحقیق در راستاي ارزیابی هاي اولیه دانشجویان میباشد و 
بصورت مربوط به چگونگی سالمت روان و عزت نفس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل است که این اطالعات 

لذا اهمیت مستقیم این تحقیق ایجاد داده ها و اطالعات از وضعیت سالمت . هاي مختلفی میتواند مورد استفاده قرار گیرد
یان میباشد و اهمیت غیر مستقیم آن این است که منجر به ارتقاء سالمت روانی و عزت نفس روان و عزت نفس دانشجو

دانشجویان میشود، سالمت عمومی کل جامعه را بهبود میبخشد و بار مالی بیماریهاي روانی را با افزایش میزان سالمت 
و تدارك مداخالت دوره هاي آموزشی  برگزاري پایه و اساسی برايحاصله از این تحقیق اطالعات  .روان کاهش میدهد

به بهبود زندگی آنها در منجر و نهایتا  میباشددانشجویان بهبود وضعیت سالمت روان و ارتقاء سطح عزت نفس براي الزم 
   .میگرددابعاد مختلف مخصوصا پیشرفت تحصیلی آنها 

المت عمومی یا برعکس از آسیب یکی دیگر از ضرورت هاي انجام این تحقیق این است که مطلع شدن از وضعیت س
. پذیري و در معرض خطر بودن دانشجویان مخصوصا از ابعاد روانشناختی میتواند مقدمه بررسی هاي علت شناختی شود

به عبارت دیگر اگر نتیجه این تحقیقات وجود مشکالتی در زمینه سالمت روان و عزت نفس را نشان دهد مقدمه شروع 
لل و دالیل ایجاد این مسائل میپردازند میتوان گفت پیش شرط انجام تحقیقات سبب شناختی بررسی هایی میشود که به ع

   .است

با توجه به این که . ارتقاء سالمت عمومی کل جامعه مؤثر باشد بهیافته هاي این تحقیق میتواند از طرف دیگر 
هستند و از این طریق با سالمت و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارائه کنندگان خدمات درمانی به عموم مردم 

جان عموم مردم سروکار دارند هرچه سالمت روانی و عزت نفس دانشجویان باال باشد در ارائه خدمات مناسب 
  .کاراتر خواهند بود
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  :اهداف تحقیق

  هدف کلی طرح–الف 

 نشگاه علوم پزشکی اردبیلدانشجویان دانفس در عزت ارتباط آن با  و روانعیین وضعیت سالمت هدف کلی این تحقیق ت
  .میباشد

  اهداف اختصاصی: ب

  GHQ28ي پرسشنامه در دانشجویان در بدو ورود به تفکیک خرده مقیاس ها  روانسالمت وضعیت تعیین  - 1

  زنبرگ وبر اساس پرسشنامه ر تعیین میزان عزت نفس در دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه - 2

  در دانشجویان روانت نفس و  سالمت بین عزارتباط تعیین میزان  - 3

  در دانشجویانتعیین میزان اختالل روانی  -4

   در دانشجویان  عزت نفس عوامل دموگرافیک مرتبط باتعیین  - 5

  در دانشجویان   روانتعیین عوامل دموگرافیک مرتبط با سالمت  -6

  هدف کاربردي: ج 

  نشجویان جدید الورودمشخص نمودن وضعیت سالمت عمومی و عزت نفس در دا - 1

  دانشجویانعموم براي ارتقاء سالمت و عزت نفس  یطراحی دوره هاي آموزشارائه داده هاي اولیه جهت  -2 

  براي دانشجویان در معرض خطردارك خدمات تخصصی ارائه داده هاي اولیه جهت ت - 3

  وسالمت روان  ه علل کمبود عزت نفسانجام طرح هاي تحقیقی سبب شناختی در زمینارائه داده هاي اولیه جهت - 4 

  :یا سئواالت پژوهش ) Hypothesis(فرضیات  

  است؟داراي چولگی منفی معنی داري دانشجویان بدو ورود  GHQ28ه کل و نمرات خرده مقیاس هايتوزیع نمرآیا  – 1

  داراي چولگی منفی معنی داري است؟توزیع نمرات عزت نفس دانشجویان بدو ورود  آیا- 2

  وجود دارد ؟معنی داري سالمت روانی دانشجویان همبستگی و نمرات آیا بین نمرات عزت نفس  - 3
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نمرات باالیی  MMPIدر مقیاس هاي بالینی آزمون ، GHQ28در 23باالتر از دانشجویان داراي نمره چندر درصد از  – 4
  ؟)میزان اختالل روانی در افراد مورد بررسی( میگیرند

معنی همبستگی ) ، بومی بودنرشته تحصیلی ،جنسیت، سن(ت نفس و ویژگی هاي دموگرافیکآیا بین نمرات عز -  5
  وجود دارد؟داري 

معنی همبستگی  )بومی بودن رشته تحصیلی ،جنسیت، سن(آیا بین نمرات سالمت عمومی و ویژگی هاي دموگرافیک -  6
  وجود دارد؟داري 

  )علمی و کاربردي(:تعریف  واژه ها 

عبارتست از درجه تصویب و تایید و ارزشی که شخص نسبت به خود احساس میکند یا : ) Self Steam(عزت نفس 
ه نقل از مشکی و ب  Pope,McHool,Craighed,1996به نظر . )1( که فرد نسبت به ارزش خود دارداست قضاوتی 
ن میدهد که تا چه اندازه فرد عزت نفس به منزله بیان تائید یا عدم تائید فرد نسبت به خویشتن است و نشا) 2(همکاران 

خود را توانا ارزنده و پر اهمیت میداند و به عبارت دیگر عزت نفس یک تجربه شخصی است که ترجمان آن را میتوان 
زمانی که خود ادراك شده و خود آرمانی با یکدیگر همتراز . در سطح گفتار و در سطح رفتار هاي معنا دار مشخص کرد

باالیی بر خوردار است برعکس چنانچه خود ارمانی با خود ادراك شده تفاوت فاحش داشته باشند فرد از عزت نفس 
هرگاه فرد ارزیابی مثبتی از عملکرد خود داشته باشد باعث  .)3(باشند فرد از عزت نفس پایینی برخوردار خواهد بود 

  )4(.یابدماشته باشد عزت نفس کاهش فرد ارزیابی منفی از عملکرد خود داگر درحالی که ، افزایش عزت نفس وي میشود

که شامل جنبه هاي شناختی، رفتاري . اي از خودپنداره و معرف گسترهء خود است  عزت نفس عموما مؤلفه ارزیابی کننده
مفاهیم ظریف . در حالی که این سازه اغلب براي اشاره به مفهوم کلی ارزش شخص استفاده میشود. ، و نیز عاطفی است 

. به عنوان یک مفهوم عزت نفس در بیشتر حیطه هاي خاص مورد استفاده قرار میگیرد به خود تلویحاٌ مانند اعتماد
یعنی عزت نفس در طول زمان در افراد . همچنین بطور وسیع فرض میشود که عزت نفس به عنوان یک صفت عمل میکند

ختلف روانشناسی از جمله شخصیت باوجود این اصطالح عزت نفس سازه رایجی است که با حیطه هاي م. ثابت است
در ارتباط  )اضطراب و افسردگی(و مفاهیم بالینی  )سوگیري اسنادي(شناختی  )عملکرد تکلیف(رفتاري  )خجالتی بودن(

  ).5(.بویژه تعدادي از پژوهشگران بر کارکردهاي انطباقی و خود حمایتی عزت نفس تاکید دارند. است

براي . نمیتوان یکی را از دیگري استنباط نمود.فس کلی و اختصاصی یکسان نیستندنظریه خود پنداره بیان میکند عزت ن
و عزت نفس .در ارتباط است )سالمت روانی(نمونه عزت نفس کلی یک مولفه عاطفی و با بهزیستی روانشناسی 

از ارزشی است که به مفهوم دقیق کلمه عزت نفس عبارت  )6(. اختصاصی یک مولفه شناختی با پیامد رفتاري رابطه دارد
به عبارت دیگر . سطح باالي عزت نفس بیانگر ارزیابی مثبت از خود است و برعکس .افراد براي خویشتن قائل هستند 

  . عزت نفس یک ادراك است نه یک واقعیت
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فت در این تحقیق تعریف عملیاتی عزت نفس عبارتست از نمره اي که فرد در پرسشنامه روزنبرگ دریا: تعریف عملیاتی 
  . میکند

وضعیت خوب جسمانی وروانی بخصوص عاري بودن "فرهنگ لغت وبستر سالمت عمومی را بصورت  :سالمت عمومی
وضعیت عالی جسم وروان حالتی که اعمال بدن "و فرهنگ آکسفورد سالمتی را . بیان میکند "از درد و معلولیت جسمی
   .تعریف میکند "بموقع و مؤثر انجام میشود

ینسون و همکاران سالمت روان عبارت است از احساسی که فرد نسبت به خود ، دنیاي اطراف محل طبق تعریف لو
زندگی اطرافیان مخصوصا با توجه به مسئولیتش در در مقابل دیگران چگونگی سازش فرد در باره خود و شناخت 

اف پذیري به قضاوت عادالنه و اکثریت روانپزشکان توانایی سازش با محیط انعط.موقعیت مکانی و زمانی خویش دارد 
   .)7(.منطقی در مواجه با محرومیت ها فشارها را مالك سالمت و تعادل روان میدانند

  .میگیرد GHQ28در این تحقیق سالمت عمومی نمره اي است که فرد در پرسشنامه  :تعریف عملیاتی سالمت روان

ندرم یا الگوي رفتاري یا روانشناختی دانست که با اختالل روانی را میتوان یک س DSM-IV-TRطبق  :بیماري روانی
 .)8( همراه است ) مثل تخریب در یک یا چند زمینه کارکردي(یا ناتوانی  ) مثال عالمتی درد ناك(احساس ناراحتی 

شفتگی در کارکرد آاختالل روانی یک بیماري روانی و یک الگوي رفتاري است که در یک فرد اتفاق میافتد و همراه با 
اختالل بر حسب شدت . ناشی از یک اختالل بیولوژیک اجتماعی روانشناختی ژنتیک فیزیکی یا شیمیایی استیباشد و م

  .  انحراف از محدوده طبیعی سنجیده میشود

  .ارزیابی میشود MMPIدر این تحقیق بیماري روانی با استفاده از ازمون : بیماري روانی  تعریف عملیاتی

  مالحظات اخالقی 

  حرمانه بودن اطالعات انفرادي هر یک از شرکت کنندگانم – 1

  امکان انصراف از تحقیق و یا عدم مشارکت براي هر یک از آنان – 2

  طوالنی نبودن زمان اجراي پرسشگري  – 3

  اسخگویی÷رعایت احترام شرکت کننذگان و تدارك فضاي مناسب براي  – 4
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  فصل دوم
  زندگی دانشجویی و سالمت روان

در رابطه با وضعیت سالمت روان متعددي  مطالعات .فصل به بررسی پاره اي از تحقیقات ذي ربط پرداخته میشوددر این 
آشنا نبودن بسیاري از دانشجویان با محیط دانشگاه  ).9(دانشگاههاي کشور صورت گرفته است دانشجویان در تعدادي از

ته تحصیلی، ناسازگاري با سایر افراد در محیط زندگی و کافی در بدو ورود ،جدایی و دوري از خانواده ،عدم عالقه به رش
نبودن امکانات رفاهی و اقتصادي و مشکالتی نظیر آنها از جمله شرایطی هستند که میتوانند مشکالت و ناراحتی هاي 

لب شده است که اغ مشاهدهدر تحقیقات توبس و کوهن . )10(نددنها گرآ ورده باعث افت تحصیلیآروانی را بوجود 
دانشجویان به ویژه آنهایی که تازه وارد دانشگاه شده اند در روابط بین شخصی دچار اشکال بوده و تضاد هایی را با افراد 

    )11( مختلف از قبیل همکالسی ها، اساتید و کارکنان داشته اند

ي کالسی ، فقدان اوقات آسیب پذیري قشر دانشجو در مقابل موقعیت ها و مشکالت مختلف از قیبل امتحان، فعالیت ها
فراغت ، ساعات طوالنی مطالعه و نگرانی در باره نمره امتحانی باعث ابتالء به انواع اختالالت روانشناختی و درهم ریختن 

  .)12.(سالمت روانی آنها میگردد

و اجتماعی  البته همه مسائل روانی ،روبرو میشوند برخی دانشجویان در دوره دانشجویی با مشکالت کم و بیش بزرگ 
دانشجویان برخاسته از شرایط آموزشی اجتماعی دانشگاه نیست و ویژگی هاي شخصی و خانوادگی نیز در انها دخالت 

  ) 13.(دارد

معموال دانشکده هاي پزشکی بعنوان محیط هاي استرس زایی در نظر گرفته میشوند که اغلب تاثیر منفی در عملکرد 
  .)5،3،11،14.(شجویان داردتحصیلی ،سالمت جسمانی و روانی دان

خسروي  با تحلیل عوامل یافته ها نشان داد که سه فاکتور اضطراب امتحان ،انتظار شکست و ناباوري فرد نسبت به  
و  )15( توانمندي هاي خود و شیوه مطالعه سه عامل مهم پیش بینی کننده موفقیت و شکست تحصیلی دانشجویان است

نشان میدهد که مشکالت عاطفی و روانی در سال هاي  )1379(به نقل از حسینی اران س لی و همکپنتایج پژوهش هاي ل
در میان  .اولیه ورود به دانشگاه شیوع بیشتري دارد و دانشجویان تازه وارد در سازگاري هیجانی مشکالت بیشتري دارند

کالت مربوط به اسکان و زندگی در دانشجویان سال اول دور ماندن از کانون خانواده و ناکافی بودن امکانات مالی مش
خوابگاه از جمله عواملی هستند که سبب دگرگونی در روحیه دانشجو شده و نگرانی ناپایداري و پاره اي از مشکالت 

لی و شدید معتقدند مشکالتی مانند کمبود امکانات رفاهی و اقتصادي میتواند  سیل. عصبی روانی را موجب میشود
   .)16(د و و موجب افت تحصیلی شوندمشکالت روانی ایجاد کنن
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اند و متغیر  در زمینه شناخت عوامل مؤثر بر سالمت روان بررسی هایی انجام داده ایزدينتایج مطالعات فرید من به نقل از 
را ذکر کرده اند و در سازگاري عمومی افراد مؤثر دانسته اند اما نتایج حاکی از آن بود است که ...هایی مانند سن ،جنس 

  .)16(این متغیر ها تاثیر اندکی در سازگاري و سالمت عمومی افراد دارند

در بررسی بهداشت روان دانشجویان در سطح تقریبا ملی نشان داد که افسردگی   به نقل از ایزدي نتایج مطالعات مکارمی
  .)16(اینده داشتدانشجویان همستگی معنی داري با احساس  غربت و کمبود سرگرمی و تفریح و نگرانی در مورد 

  شیوع اختالالت روانی در دانشجویان 

باقري . )16(دانشجویان پزشکی گیالن مشکوك به اختالل روانی بودند% 18نشان داد که بیش از  به نقل از ایزدي یعقوبی
تایج آنها در تحلیل خود از ن.سالمت عمومی به نتایج مشابهی رسیدند  GHQ28نیز بر اساس پرسشنامه )17(و همکاران 

  .صد از پذیرفته شدگان دانشگاه تهران مشکوك به اختالل روانی اندرد 16.5متوجه شدند 

بر اساس پژوهش هاي انجام شده اختالالت روانی علی الخصوص افسردگی در میان دانشجویان ایرانی شایع تر 
ع تحصیلی دانشجویان در پژوهشی با هدف مقایسه سالمت روان و وض )17(باقري یزدي و همکاران ).25،26.(است

مورد   SCL-90-Rبا آزمون    را نفر از دانشجویان دانشگاه تهران  386تعداد  ،هنگام ورود و بعد از سه سال تحصیل
  .دادندارزیابی قرار 

دانشجویان %  10ضمن مطالعه روي دانشجویان دانشگاه تهران به این نتیجه رسید که بطور تقریبی ) 18(کافی و همکاران 
درصد  سابقه ناراحتی عصبی و روانی  3صد سابقه  مشکالت تحصیلی و رد 9، اه سابقه مشکالت خانوادگی دانشگ
میزان گرایش به اختالالت روانی را دربین   SCL-90-Rبا استفاده از  به نقل از ایزدي محمدي آریا و همکاران.داشتند

میزان بروز اختالالت  روانی را بین ایزدي یخاوانی  به نقل ساکی و ک و دندرصد بر آورد میکن 12.1به میزان را دانشجویان 
  .)16(درصد گزارش کردند 37و  53به میزان را دانشجویان پزشکی ایالم 

 ،ازجمله سه مورد در نیجریه.چنین تحقیقاتی در مورد سالمت روان دانشجویان در کشورهاي دیگر نیز انجام پذیرفته است
که میزان دانشجویان مشکوك به ابتال به مشکالت  هم یک مورد انجام شدهل و اوگاندا برزیو در  دو مورد در انگلستان

  .درصد ذکر شده است 34.1نها تا آروانی در

  عوامل دموگرافیک و سالمت روان

  جنسیت و سالمت روان 

 ).2(اشندنمیبرابطه معنی داري بین مشخصات دموگرافیک و عزت نفس وسالمت روان بر خالف انتظار تحقیقات مؤید 
 %34.5در مقابل %   45.7 شیوع اختالل روانپزشکی بطور معنی داري در جنس مونث بیشتر بود )20(در تحقیق  اراسته 

)0.05α .(17.6میانگین نمره عزت نفس  ± از نمره  20.9 ± 4.83نمره سالمت عمومی . بدست آمد 25از نمره کل    4.6
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 .سالمت عمومی دختران و پسران نشان نداد GHQعنی داري بین نمرات تفاوت م .)14(نتایج اسفندیاري. حاصل شد 84
 )22(و گاتري و همکاران ) 19(کافی و همکاران)  21(احمدي ) 17(این یافته با نتایج تحقیق باقري یزدي و همکاران 

وت وجود در تحقیق خود نشان داد بین زن و مرد از نظر سبک هویت و سالمت عمومی  تفا )23(سعادتی .بودهمسو 
در تحقیق صوفیانی هم در مورد سالمت عمومی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داري وجود  .نداشت
 تغیر سالمت روان تفاوت وجود دارد،نشان داد بین دانشجویانی دختر و پسر از نظر م )25(تحقیقات جودکی)24(.نداشت

شان داد اختالف معنی داري بین سطح سالمت روان در ن )26(تحقیق صادقی.  اما از نظر عزت نفس تفاوت وجود ندارد
در  )16(ایزدي و یعقوبی . وضعیت سالمت روان دخترها بهتر از پسر ها میباشد.دانشجویان دختر و پسر وجود دارد 

بررسی و ضعیت سالمت روانشناختی دانشجویان دانشکده علوم انسانی مازندران دریافتند که دختران در مقیاس هاي 
در  .جسمانی ، وسواس اضطراب افسردگی و ضریب کلی عالئم مرضی افکار پارانوئید میانگین بیشتري دارندشکایت 

نمره نشانه هاي ) 20(در تحقیق آراسته. مقیاس هاي روانپریشی هم تفاوت معنی داري بین دختران و پسران وجود داشت
نشان داد دانشجویان  )14(تحقیق اسفندیاري .ان استجسمانی بیشتر از مردان بود که بیانگر وضعیت سالمتی کمتر در زن

دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر در  و دختر در مقایسه با دانشجویان پسر استرس بیشتري را تجربه میکنند
سد این امر بعلت جنسیت دختران و آسیب پذیري بودن آنها در برابر ربه نظر می .معرض عوامل استرس زا قرار دارند

باال بودن سالمت روانی دانشجویان مذکر نسبت  ،در سایر مطالعات .ترس ها و نیز وابستگی بیشتر آنها به خانواده باشداس
وضع تحصیلی دختران دهنده این موضوع است که نشان تحقیقات نتایج  .)23،39(به دانشجویان مونث گزارش شده است

  .)28.(یان پسر وضع بهتري داشتندولی ازلحاظ  سالمت روانی دانشجو بودبهتر از پسران 

  بومی بودن و سالمت روان 

بین دانشجویان در برخی تحقیقات . رابطه بین بومی بودن و نبودن با سالمت روان در تحقیقات گوناگون متفاوت بود
 در حالی که در مطالعه کافی و همکاران. بومی و غیر بومی تفاوت معنی داري به لحاظ سالمت روان وجود نداشت

از سالمت  )بومی(سالمت روان در میان دانشجویان تهرانی و شهرستانی تفاوت معنی داري نشان داد و دانشجویان تهرانی 
نیز وجود مشکالت در  به نقل از کافی و همکاران  )1994(روانی بهتري برخوردار بودند در یافته هاي کنی و دونالدسون

).     28(وجود مشکالت مالی و نگرانی از تامین مسکن مطرح شده است دانشجویان شهرستانی به علل دوري از خانواده
به نقل  موسوي) 28(کافی و همکاران. تفاوت بین دانشجویان بومی و غیر بومی معنی دار نبود )14(در تحقیق اسفند یاري

ذیر تر از دانشجویان غیر هر دو نشان دادند که دانشجویان شهرستانی در ابتال به اختالالت روانی آسیب پ) 16( از ایزدي
میزان سالمت روان  .بر اساس گزارش یعقوبی بیشترین مشکل دانشجویان شهرستانی در خوابگاه ها است.شهرستانی بودند

در تحقیق .افرادي که ساکن خوابگاه هستند از دانشجویانی که در منازل شخصی یا استیجاري ساکن هستند کمتر است 
  .)16(دئم مرضی در دانشجویان غیر بومی باالتر از دانشجویان بومی بوایزدي و یعقوبی ضریب کلی عال
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  تاهل و سالمت روان

مطالعات .شیوع مشکالت روانی در بین دانشجویان مجرد با متاهل تفاوت معنی داري نشان نداد ات گذشتهتحقیق برخیدر 
عدم ارتباط تاهل با اختالالت روان شناختی در این زمینه نشان دهنده ) 2(به نقل از مشکی  ضیایی ی وفرج )21(احمدي 

 .بر روي دانشجویان میزان افسردگی در افراد متاهل بیشتر بود )2( به نقل از مشکی همکاران وایلدر ابادي  هدر مطالع.است
ولی سالمت .نمرات عزت نفس و معدل دانشجویان متاهل و مجرد اختالف معنی داري نداشت )29(عباس پور  در تحقیق

نشان داد  که از نقطه نظر سالمت عمومی تفاوت معنی داري ایشان نتیجه تحقیق .ی آنها اختالف معنی داري داشتعموم
  .بین دانشجویان دختر و پسر مجرد و متاهل سهمیه هاي قبولی مختلف و دانشجویان شبانه و روزانه وجود ندارد

  رشته تحصیلی و سالمت روان و عزت نفس

میانگین نمرات سالمت عمومی و عزت نفس دانشجویان در دانشکده هاي مختلف اختالف  )29(در مطالعه عباس پور
بین رشته هاي مختلف از نظر میزان نمره پرسشنامه عوامل  ) 14(ولی در تحقیق اسفندیاري  .معنی داري نشان ندادند
بررسی انجام شده توسط  .بودولی تفاوت رشته هاي مختلف از نظر سالمت عمومی معنی دار ن. استرس زا معنی دار بود

نفر از دانشجویان دختر رشته پرستاري و مامایی نشان داد ارتباط معنی داري بین رشته تحصیلی و  170مشهدي زاده روي 
  ) .30(عزت نفس وجود دارد 

  موقفیت تحصیلی با سالمت روان و عزت نفس

پسر بود رابطه معنی داري بین  66دختر و  116 دانشجوي دانشکده پیرا پزشکی ساري که شامل 182با   بررسی نعیمی 
عزت نفس و میزان انگیزش و مسئولیت پذیري را نمایان کرد وي از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و انگیزه پیشرفت 

بعضی از تحقیقات نشان میدهد که همبستگی کمی بین موفقیت تحصیلی و  .)31(د هرمنس در این تحقیق استفاده کرده بو
پیشرفت تحصیلی براي سنین پایین مهم اما در ) 10(به نقل از زارع طبق نظر اریکسون  .)32( س وجود داردعزت نف

روي دانشجویان دانشگاه امیر که در مطالعه اي ) 2( به نقل از مشکی موسوي .)33(بالغین وزن خود را از دست میدهد
سال مشروط شده اند باالتر از اضطراب  2ش از کبیر انجام داد بدین نتیجه رسید که اضطراب دانشجویانی که بی

نیز به وجود مشکالت آموزشی به عنوان مهمترین مساله ایجادکننده  ه مکارمیدر از مطالع.دانشجویان بدون مشروطی است
افت کمتر تحصیلی در بین  مطالعه موسوي به نقل از ایزدي نشان داد و فشار روانی براي دانشجویان تاکید شده است

  .گزارش شده است) 34(و باالتر بودن افت تحصیلی دانشجویان پسر ) 16(ویان سهمیه اي مناطق دانشج

  سالمت روان و ویژگی هاي شخصیتی 

اخیرا تحقیق در زمینه شخصیت و ارتباط آن با سالمتی و آسیب هاي روانشناختی توجه بسیاري از محققان را به خود 
رد مبنی بر اینکه صفات شخصیتی در ایجاد کاهش یا از بین بردن عالئم است شواهد تجربی زیادي وجود دا جلب کرده

  )24(.اختالالت روانی نقش مهمی را ایفا میکنند
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به عبارت دیگر هرچه . بودرابطه بین عوامل استرس زاي دانشجویان و نمره سالمت عمومی آنها معنی دار اي  در مطالعه
به همان ترتیب وضعیت سالمت عمومی انها نامطلوب تر گزارش شده  استرس تجربه شده گروه مورد مطالعه بیشتر بود

 - 82در تحقیقی روي تعدادي از دانشجویان دانشگاههاي دولتی شهرتهران که در سال تحصیلی ) 23(سعادتی .)14(.است
مه سبک نفر را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید بین سبک هویت که توسط پرسشنا 380.تحصیل میکردند 81

بررسی شد ارتباط مثبت معنی داري  GHQ28برزونسکی اندازه گیري شد با سالمت عمومی که توسط  ISI-6Gهویت 
/ بین سبک هویت سردرگمی . بین سالمت عمومی و مسئولیت پذیري همبستگی معنی دار مثبت وجود دارد. وجود دارد 

اختالل در عملکرد اجتماعی همبستگی معنی دار مثبت  اجتنابی با خرده مقیاس افسردگی ،اضطراب ،عالئم جسمانی و
افراد داراي سبک هویت اطالعاتی در بین سبک هاي دیگر از باالترین سطح سالمت عمومی و مسئولیت .وجود دارد

 اجتنابی از پایین ترین سطح سالمت عمومی و مسئولیت پذیري برخوردار/ پذیري و افراد داراي سبک هویت سردرگمی 
  .بودند

دانشجو داللت بر وجود رابطه مثبت و معنی دار بین روان نژندي و ابعاد  370در دانشگاه تبریز روي  )24(طالعه صوفیانیم
و )  برون گرایی و با وجدان بودن(همچنین این مطالعه رابطه منفی معنی داري بین ابعاد شخصیتی . سالمت عمومی داشت

درصد از تغییرات سالمت عمومی توسط عوامل  69تحقیق این است که  سالمت عمومی را نشان داد از جمله نتایج این
نشان داد بین کمال گرایی با عزت نفس و کمال گرایی  )29(پورمطالعه عباس. شخصیتی و کمال گرایی قابل تبیین میباشد

  .  .با سالمت روان رابطه معنی دار منفی وجود داشت

درمورد وجود ارتباط بین سالمت روان و نگرش مذهبی را تائید نتایج تحقیقات قبلی را  )35(یافته هاي صادقی
. اند مطالعات متعددي بین سالمت روان و ایمان مذهبی و معنویت ارتباط معنی دار و مثبت گزارش کرده.میکند

نفر دانشجوي سال سوم و چهارم کارشناسی پیوسته دانشگاه علوم پزشکی و  170در مطالعه خود روي )36(برخورداري
نشان داد بین عزت نفس دانشجویان وگرایش به تفکر انتقادي ارتباط معنی داري وجود  87اد اسالمی شهر یزد در سالاز

و ارتباط مستقیم و مثبتی بین این دو ند دانشجویان با عزت نفس باالتر گرایش به تفکر انتقادي مطلوبتري برخوردار..دارد
  .وجود دارد

  ارتباط سالمت روان و عزت نفس 

سال گذشته نشان دهنده این نکته است که عزت نفس یک عامل روانشناختی مهم و اثر گذار بر  15العات تجربی در مط
سالمت و کیفیت زندگی به شمار میرود با افزایش عزت نفس احساس توانمندي و ارزشمندي در فرد بوجود میآید و 

موفقیت ، داشتن اعتماد به نفس باال ،بلند همت تغییرات مثبتی همچون پیشرفت تحصیلی ، افزایش تالش براي کسب 
پژوهشی با هدف تعیین ارتباط بین عزت نفس و سالمت  .)37(بودن و تمایل به داشتن سالمت بهتر در فرد پدیدار میشود

 در .)38(درصد نمونه هاي پژوهشی نیاز به عزت نفس میباشد 87.4نوجوانان نشان داد عمده ترین نیاز روانی در ر د روان
تعدادي از مطالعات بین عزت نفس با مشکالت و اختالالت سالمت روان روابط علی کامال واضح و متقنی گزارش نشده 
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دختر در  344پسر و  168نفر دانشجو شامل  512در پژوهشی که در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با شرکت  .)39(است 
تحصیلی و سالمت عمومی و عزت نفس همبستگی معنی  در هشت دانشکده انجام شده نشان داد بین وضعیت 1384 سال

در این تحقیق از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت  .اما سالمت عمومی با عزت نفس همبستگی داشت .داري یافت نشد
 216اي با حجم  هروي نمون )40(تحقیق سر آبادانی ).10( و پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ استفاده شده بود

دختر در دانشگاه تربیت معلم تهران رابطه معنی دار و معکوس بین سطح اضطراب و میزان پیشرفت دانشجوي پسر و 
 446روي  )29(مطالعه عباس پور ).40(تحصیلی و تفاوت معنی دار بین سطح عزت نفس پسران و دختران را نشان داد 

تهران به این نتیجه رسید که بین سالمت  از دانشجویان  رشته پزشکی دانشگاههاي علوم پزشکی)  زن 236مرد،  210(نفر 
نفر از دانشجویان  300با  )25(بررسی انجام شده توسط جودکی  .روانی و عزت نفس رابطه مثبت معنی داري وجود دارد

دانشگاه آزاد بروجرد به این نتیجه رسید که سرسختی و عزت نفس توان پیش بینی سالمت روان را بشکل معنی داري 
متغیر عزت نفس  )2(در مطالعه مشکی ..توان پیش بینی سالمت روان را داشتند% 11و عزت نفس % 44 سرسختی. دارند

. درصد واریانس سالمت روان دانشجویان نمونه را تبییین میکرد 41.3معنی دار ترین پیش بینی کننده سالمت روان بود و  
و دربعد  27.74در قبل  زت نفس در این مطالعه میزان ع .درصد دیده شد - 0.51ارتباط بین عزت نفس و سالمت روان 

و  14.57انحراف معیار با  20.77و در بعد  27.50نمرات سالمت روان قبل . بود 4.20و  4.70با انحراف معیار  29.69
رابطه مثبت و معنی داري بین متغیر هاي عزت نفس و سالمت روان شناختی نشان ) 29(مطالعه عباسپورنتایج  .بود 8.78

  .و عزت نفس پیش بینی کننده قوي تري براي سالمت روان میباشد داد

بررسی ها نشان داده .وجود همبستگی معنی دار بین عزت نفس و سالمت عمومی را نشان دادند )41(مطالعات دیگري 
  .اند که شخصیت میتواند مهمترین عامل تاثیر گذار در سازگاري و سالمتی آنان به شمار آید

   GHQ28پرسشنامه 

بوده و  23و همکارانش نشان داده است بهترین نمره برش با استفاده از روش نمره گذاري لیکرتی  )42( مطالعه نورباال
 )42.(در مطالعات اپیدمیولوژي به عنوان ابزار غربالگري مورد تایید قرار گرفته است GHQ28اعتبار و روایی پرسشنامه 

و ضریب پایایی پرسشنامه  24بی پرسشنامه سالمت عمومی نقطه برش بالینی در بررسی اعتباریا )43(ابراهیمی و همکاران
پایایی ازمون  .)44( گزارش شده است% GHQ28 91سوالی سالمت عمومی  28پایایی فرم  .گزارش کرده است 97/0را 

ن اشتباه ویژگی و میزا بدست آورد و همچنین حساسیت، 0.89سالمت عمومی را با روش آزمون و آزمون مجدد برابر 
خاقانی زاده و     نقطه برش در مطالعه .گزارش نمودند 0.20و  0.74،  0.81کلی طبقه بندي با نقطه برش را به ترتیب 

 0.85آزمون مجدد برابر  –در مطالعه اراسته پایایی ازمون سالمت عمومی با روش آزمون  .)45(بود 23همکاران نیز 
  .)20(بدست آمد 0.72و  0.89به ترتیب  23 بدست آمد و حساسیت و ویژگی با نقطه برش
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  پرسشنامه روزنبرگ

گرینبرگر  .محاسبه شده است% 74ضریب الفاي کرونباخ براي پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ  )36(در تحقیق برخورداري
و % 84دانشجوي استونیایی همسانی درونی این مقیاس را  197در پژوهشی بر روي  )46(، چن ، دمیتریوا و فراگیا 

بروي % 84 )هفته 2با فاصله زمانی (دانشجو  78ضرایب قابیلیت اعتماد بازآزمایی مقیاس عزت نفس روزبرگ را بر روي 
گزارش نمودند که همه %  62 )سال 1با فاصله زمانی (دانشجو  81و بر روي % 67 )ماه 5با فاصله زمانی (دانشجو  82

الفاي کرونباخ و دونیمه سازي مقیاس عزت نفس روزنبرگ را بر روي  محمدي  ضرایب .ضرایب باز آزمایی معنا دار بود
و سه  0.73دوهفته  0.77و ضریب باز آزمایی مقیاس فوق را با فاصله یک هفته 0.68و  0.69دانشجویان دانشگاه شیراز 

  ).47(ضرایب بدست آمده معنی دار بودند گزارش کردند که همه 0.78هفته 

ماده اي عزت نفس روزنبرگ بیان میکنند که این مقیاس  10وش تحلیل عاملی بر روي مقیاس پژوهشگران با استفاده از ر
ماده اول با کلمات مثبت بر روي عاملی با  5دراین تحقیقات . است  )تصورات مثبت و منفی از خود(یک سازه دو بعدي 

  .ت نفس منفی نامگذاري شده اندماده با کلمات منفی بر روي عامل دیگري با عنوان عز 5عنوان عزت نفس مثبت و 

تا  -0.44با استفاده از روایی واگرا میزان روایی از . از ضرایب الفاي کرونباخ و تصنیف استفاده شد )48(در تحقیق رجبی
  .با ضریب الفاي کرونباخ براي این پرسشنامه محاسبه گردید% 84و ضریب پایایی  )رجبی(.بدست آمد - 0.27
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  فصل سوم
  مطالعهنوع 

از نظر میزان عزت نفس و سالمت روانی افراد نمونه ویژگی می باشد که در آن  همبستگی –توصیفی این مطالعه از نوع 
  .توصیف شده و ارتباط آنها با یکدیگر و با سایر عوامل دموگرافیک بررسی میگردد

  ،نمونه و روش نمونه گیريجامعه

 400با توجه به اینکه تعداد دانشجویان  .معه آماري این تحقیق میباشندجا 88-89دانشجویان بدو ورود در سال تحصیلی 
روش سر شماري زمانی که جمعیت . نفر میباشد بصورت سرشماري تمام این دانشجویان مورد پرسشگري قرار گرفتند

  . مورد مطالعه کوچک است روش مناسبی میباشد

  ابزار مورد استفاده

فراد ابزار هاي مختلفی  تهیه شده است در این میان پرسشنامه سالمت عمومی تا کنون براي اندازه گیري سالمت ا
GHQ28  دادستان .(تهیه شده است 1972یکی از ابزار هاي مناسب در این زمینه است که توسط گلدبرگ و هیلر در سال

نبرگ و پرسشنامه پرسشنامه عزت نفس رز ،  GHQ28در این تحقیق براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه هاي .)1377
MMPI  فرم کوتاه استفاده شد  .  

، چهار حیطه سالمت جسمی که این پرسشنامه را گلدبرگ ابداع کرد.میباشدسوال  28داراي  GHQ 28پرسشنامه 
براي نمره گذاري از روش .استسوال  7اضطراب و کارکرد اجتماعی را ارزیابی میکند هر حیطه داراي  ، افسردگی

درصد  91درصد تا  84مطالعات در ایران داللت بر پایایی این پرسشنامه از .میباشد  84شود حداکثر نمره لیکرت استفاده می
این پرسشنامه شناخته شده ترین ابزار .است 23نقطه برش براي تمییز دانشجویان مشکل دار نمره .  محاسبه شده است

ت از تایید روایی و پایایی این پرسشنامه در جامعه ي حکایقومطالعه ت )11b.(غربالگري در ارزیابی سالمت روانی است
  )12b.(دانشجویی دارد

گزینه اي از کامال موافق تا کامال مخالف  4سوال است هر سوال در یک مقیاس  10پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ داراي 
.  باالي عزت نفس هستند است که نمره هاي باال نشان دهنده میزان 40و  10کمینه و بیشینه نمره آن .نمره داده میشود

 61/0.  در تحقیقی نشان داد که همبستگی مقیاس عزت نفس روزنبرگ با مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت ) 47(محمدي 
 69/0سازي مقیاس عزت نفس روزنبرگ را بر روي دانشجویان دانشکاه شیراز ضرایب آلفاي کرونباخ و دونیمه وي است 

گونه فارسی این ابزار روایی و اعتبار قابل پذیرشی .فواصل زمانی معنی دار میباشد زمایی مقیاس باآو ضریب باز 68/0و 
و ضرایب قابلیت  84/0دانشجو همسانی درونی این مقیاس را  197در پژوهشی روي ) 2004(گرینبرگر و همکاران  .دارد

 82و بر روي  84/0 ) فتهه 2با فاصله زمانی (دانشجو  78اعتماد بازازمایی مقیاس عزت نفس روزنبرگ را بروي 
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گزارش نمودند که همگی  62/0 ) سال 1با فاصله زمانی (دانشجو  81و بر روي  67/0 ) ماه 5با فاصله زمانی (دانشجو
  ..)46(معنی دار بودند

دو مقیاس رایج براي اندازه  )1981 -1967(و مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت ) 1965(مقیاس عزت نفس روزنبرگ 
مقیاس اول در آغاز براي ارزیابی نگرش نسبت به خویش در زمینه هاي خاص مانند . )49(هستندگیري عزت نفس 

با وجود این مقیاس عزت نفس روزنبرگ نسبت به مقیاس . اند والدین ،همساالن ، آموزشگاه و عالئق شخصی تدوین شده
همگرا و (و اعتبار  )رونی و باز آزماییهمسانی د(عزت نفس  کوپر اسمیت یک ابزار  ساده ،کوتاه واجد قابلیت اعتماد 

مناسب است و براي هر گروه سنی با میزان  تحصیالت در سطح پنجم ابتدایی قابل اجراء و پرمصرف ترین ابزار ) واگرا
استفاده شده براي براي اندازه گیري درك عزت نفس کلی به عنوان ارزیابی کلی شخص از ارزشمندي او به عنوان یک 

   )6.(انسان است

  نحوه جمع آوري داده ها شیوه اجراء و 

در مرکز مشاوره دانشگاه حضور در اواسط ترم اول در تاریخ هاي مشخصی که دعوت شد دانشجویان سال اول کلیه از 
انفرادي و پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ بصورت  GHQ28پرسشنامه  ، یافته و به پرسشنامه هاي اطالعات شخصی

دریافت  23نمره باالتر از خط برش  GHQ28خگویی و محاسبه نمرات، افرادي که در پرسشنامه بعد از پاس .پاسخ دهند
  .مجددا به مرکز دعوت شدند MMPIکرده بودند جهت پاسخگویی به پرسشنامه 

بعد از حضور هر دانشجودر مرکز طی یک مصاحبه مقدماتی اطالعات الزم و روند انجام کار به دانشجو توضیح داده شد 
افقت شرکت در پژوهش جلب شده و پرسشنامه ها بصورت مداد کاغذي و بشکل انفرادي طبق دستورالعمل و و مو

  .استاندارد هر پرسشنامه اجراء شد

  روش تجزیه و تحلیل داده ها 

روش هاي آمار توصیفی و استنباطی جهت پاسخگویی به سوال هاي پژوهش و  SPSSاطالعات پاسخنامه ها در نرم افزار 
نسبت ، کشیدگی و بهنجار بودن توزیع نمرات، چولگی ، میانگین و انحراف معیار. تجزیه و تحلیل قرار گرفتندمورد 

 براي معنا دار بودن تفاوت میانگین ها   tآزمون  ، همبستگی و آزمون معنادربودن همبستگی. متغیرها محاسبه شدند
  .استفاده شد
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  فصل چهارم
  عوامل دموگرافیک 

کم سن ترین شرکت . بود 2.84سال با انحراف استاندارد  21.23انشجویان شرکت کننده در این بررسی میانگین سن د
توزیع سن شرکت کنندگان مرکزي و پراکندگی رامترهاي اپ )1(در جدول شماره .ساله بود 37ساله و مسنترین  18کننده 

) 1(بود در جدول شماره  1.88استاندارد با انحراف  17.34میانگین معدل دیپلم شرکت کنندگان . ارائه شده است
  .پارامترهاي مرکزي و پراکندگی  نمرات معدل شرکت کنندگان ارائه شده است

          راکتدگی سن و معدل شرکت کنندگانپارامتر هاي مرکزي و پ) 1(جدول                                                             

 معدل سن شاخص هاي آماري
دانشجویان شرکت کننده تعداد  383 383 

 17.3848 21.23 میانگین

 17.9700 20.00 میانه

 16.00 20 مد

 1.87932 2.840 انحراف استاندارد

 3.532 8.064 واریانس

 10.83 18 حداقل

 19.82 37 حداکثر

 17نفر مجرد و  366زن ) درصد 67.1(نفر  257مرد و ) درصد 32.9(نفر 126نفر شرکت کننده در بررسی  383از تعداد 
  نفر غیربومی،  بودند 245نفر بومی و  138،نفر متاهل 

  

 سالمت عمومی

انحراف (پراکندگی شاخص هاي ) میانه ، نما، میانگین(شاخص هاي مرکزي  GHQدررابطه با نتایج حاصل از پرسشنامه 
  Dافسردگی ، Cعملکرد اجتماعیاختالل ، Bبی اضطراب بی خوا ،Aجسمانی عالئماي هخرده مقیاس) واریانس ، استاندارد

  .ارائه شده است 2شماره در جدول    GHQو نمره کل 
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  GHQشاخصهاي مرکزي و پراکندگی خرده مقیاس هاي ) : 2(جدول شماره                               

و بی  اضطرابB  جسمانیعالئم A  شاخص آماري
  خوابی 

C اختالل در
  اجتماعی عملکرد

D افسردگی  T         کل 

  383  383  383  381  383  تعداد
  08/16  7/1  98/6  6/3  8/3  میانگین

  13  1  7  0/3  0/3  مد
  9  0  6  0  1  میانه

  61/10  93/2  99/2  69/3  34/3  انحراف استاندارد
  58/112  6/8  9/8  63/13  20/11  واریانس

یعنی اکثر میباشد ) C( اختالل در عملکرد اجتماعی س همانطور که  مشاهده میشود بیشترین میانگین متعلق به خرده مقیا
و توزیع فراوانی   4تا  1هاي نمودار و  6تا  3 ولاجددر .دانشجویان در این خرده مقیاس نمره باالیی بدست آورده اند

   .ه استدشدرزیر ارائه  GHQهریک از خرده مقیاس ها ونمره کل پرسشنامه نمودار خطی 

  GHQ28جسمانی  پرسشنامه  عالئمتوزیع نمرات خرده مقیاس ) 3(جدول شماره                                         

  کل  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  نمره

  383  1  1  2  4  1  3  3  4  9  7  14  16  19  37  33  54  74  74  27  فراوانی

  100  3  3  5  1  3  8  8  1  2.3  1.8  3.7  4.2  5  9.7  8.6  14.1  19.3  19.3  7.0  درصد

  

  جسمانی عالئمتوزیع  خرده مقیاس  )1(نمودار   

           

  

18; 1 ٠

٢٠

۴٠

۶٠

٨٠

٠۵١٠١۵٢٠

داد
تع

نمره خرده مقیاس عالئم جسمانی در  
 GHQ28پرسشنامھ 
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یعنی اکثر دانشحویان .  دول قرار دارند و چولگی مثبت استجهمانطور که مشاهده میشود اکثر نمرات در قسمت پایین 
 3.8ن این خرده مقیاس میانگی.  از سالمت جسمانی رضایت دارند و مشکالت جسمانی در بین دانشجویان زیاد نیست

  . است

  

  GHQ28پرسشنامه  اضطراب توزیع نمرات خرده مقیاس )4(جدول 

  کل  32  19  16  15  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  نمره

  381  1  1  2  2  2  2  4  14  11  14  11  28  26  30  46  53  59  75  فراوانی

  درصد
19.
6  

15.4  13.8  12  7.8  6.8  7.3  2.9  3.7  2.9  3.7  1  0.5  0.5  0.5  0.5  0.3  0.3  99.5  

  

  اضطرابتوزیع  خرده مقیاس  )2(نمودار

  

  

  

اکثر نمرات در قسمت پایین نمودار تجمع یافته اند یعنی اکثر دانشجویان عالئم و نشانه هاي  اضطراب همانطور که مشاهده میشود در خرده مقیاس
  .باشدمی 3.6 اضطراب میانگین. را تجربه نمی کنند و چولگی مثبت است اضطراب

  

  

  

٠
١٠
٢٠
٣٠
۴٠
۵٠
۶٠
٧٠
٨٠

٠۵١٠١۵٢٠٢۵٣٠٣۵

داد
تع

نمره خرده مقیاس اضطراب  در 
 GHQ28پرسشنامھ 
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  GHQ28پرسشنامه    اختالل عملکرد اجتماعیتوزیع نمرات خرده مقیاس  )5(جدول                               

  کل  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  نمره

  383  2  1  1  8  11  15  10  15  32  48  58  66  48  31  17  13  2  5  فراوانی

  100  0.5  0.3  0.3  2.1  2.9  3.9  2.6  3.9  8.4  12.5  15.1  17.2  12.5  8.1  4.4  3.4  0.5  1.3  درصد

  

  عملکرد اجتماعیتوزیع  خرده مقیاس  )3(نمودار

  

  

  

نمره اکثر دانشجویان در این خرده مقیاس در وسط نمودار متمرکز شده است و شکل نمودار یک حالت تقریبا زنگوله اي 
   .استنسبتا باال میزان اختالل عملکرد اجتماعی پیدا کرده است یعنی نمره اکثر دانشجویان پایین نبوده و 

  

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

۵٠

۶٠

٧٠

٠۵١٠١۵٢٠

داد
تع

نمره خرده مقیاس اختالل عملکرد اجتماعی در  
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  GHQ28ت خرده مقیاس افسردگی پرسشنامه توزیع نمرا) 6(جدول                                

  17  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  نمره
18  

  کل

  فراوانی
17
1  

96  37  21  10  15  8  2  5  4  2  3  3  2  1  1  
2  

383  

  درصد
44.
6  

25.1  9.7  5.5  2.6  3.9  2.1  0.5  1.3  1  0.5  0.8  0.8  0.5  0.3  0.3  
0.5  

100  

  

  افسردگیتوزیع  خرده مقیاس  )4(نمودار

 

  

اکثر دانشجویان وجود یعنی  .در پایین ترین حالت بین سایر خرده مقیاس ها قرار داردافسردگی نمرات دانشجویان در 
  عالئم افسردگی را تجربه نمی کنند 

ارائه  GHQهریک از خرده مقیاس هاي پرسشنامه  ) kurtosis(وکشیدگی ) skewness(چولگی  7  درجدول شماره
 اختالل عملکرد اجتماعیخرده مقیاس .توزیع نرمال ندارند GHQ28ده مقیاس هاي پرسشنامه هیچکدام از خر.شده است

هریک از خرده مقیاسها وکل آزمون از مورد درعالوه برآن  .باوجود اینکه توزیع نرمال ندارد ولی  نزدیک به نرمال میباشد
 ارائه شده  8جدول شماره  درا شد ونتیجه اجر، جهت ارزیابی هنجاري بودن توزیع )کالموگریف اسمیرنف( Nporآزمون 

با توجه به نتایج حاصل از آزمون کالموگریف اسمیرنف و بررسی کشیدگی و چولگی  .مطلب فوق میباشدموید که  است
توزیع هیچکدام  α= 0.05به سوال اول تحقیق اینگونه پاسخ داده میشود با احتمال  GHQ28و نحوه توزیع نمرات مقیاس 

  .بهنجار نمیباشد GHQ28اسها و نمره کل آزمون از خرده مقی

٠

۵٠

١٠٠

١۵٠

٢٠٠

٠۵١٠١۵٢٠

داد
تع

نمره خرده مقیاس افسردگی در  
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  GHQخرده مقیاس هاي پرسشنامه شاخصهاي بهنجاري ) 7( جدول شماره                              

  خرده مقیاس - شاخص
  

A عالئم
  جسمانی 

  

B  اضطراب و
  بی خوابی 

C  اختالل در عملکرد اجتماعی  D افسردگی  T         لک 

  62/1  79/2  542/0  16/2  57/1  چولگی
  125/0  125/0  125/0  125/0  125/0استاندارد  خطاي

  35/2  08/9  554/0  75/9  73/2  کشیدگی
  249/0  249/0  249/0  249/0  241/0خطاي استاندارد 

  

  

  

  GHQپرسشنامه  خرده مقیاس هاي آزمون هنجاري بودن توزیع) 8(جدول شماره                          

خرده  –شاخص 
  مقیاس

A عالئم
 جسمانی 

B  اضطراب و بی
  خوابی 

C  اختالل در
  عملکرد اجتماعی 

D افسردگی  T         کل 

  08/16  74/1  98/6  55/3  79/3  میانگین
  61/10  93/2  99/2  69/3  34/3  انحراف استاندارد
  130/0  297/0  125/0  172/0  191/0  تفاوتهاي مطلق

  130/0  297/0  125/0  172/0  191/0  مثبت      "
  -  -  -  - 168/0  - 132/0  منفی       "

  

اند ارائه  داشته 7 اي باالتر از  تعداد ودرصد افراد داراي مشکل درهریک از خرده مقیاس ها که نمره 9شماره درجدول 
تعدادي از  .پاسخ گفتند MMPI نفر بود که به آزمون 76باالتر شده است  23تعدادافرادي که نمره کل آنها از  .شده است

 .گذشته است 23وع نمره کل آنها از نرسیده اند ولی مجم 7این افراد در خرده مقیاس ها به خط برش 
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  تعداد ودرصد افراد داراي مشکل درهریک از خرده مقیاس ها) 9(جدول شماره

  داشتن مشکل
A عالئم جسمانی   

 

B  اضطراب و بی
  خوابی 

C  اختالل در
  اجتماعی  عملکرد

D افسردگی  
T         کل 

          8  دارد
  درصد1/2

9         
  درصد3/2

15       
  درصد9/3

8          
  درصد1/2

  درصد 8/19   76

  307  375  368  374  375  ندارد
  383  383  383  383  383  جمع

  

  عزت نفس 

 .ارائه شده است به تفکیک سوال برگ به پرسشنامه رزنتوزیع تعداد پاسخ هاي شرکت کنندگان  10شماره  جدولدر 
در حالی که  را انتخاب نموده اند 3و  4گزینه هاي  5تا  1همانطور که مشاهده میشود اکثر شرکت کنندگان در سوال هاي 

  .نمیرسد 4و  3افزایش میابد ولی به اندازه گزینه هاي  2و  1میزان انتخاب گزینه هاي  10تا  6در سوال هاي 

  

  توزیع گزینه هاي پرسشنامه رزنبرگ) 10(جدول شماره                                                              

  سئوال  1 گزینه  2گزینه   3گزینه    4گزینه  
239  133  8  2  1  
259  118  5  1  2  
193  165  22  3  3  
176  185  16  6  4  
114  203  58  8  5  
123  168  74  18  6  
182  143  43  15  7  
75  114  137  55  8  

164  133  72  14  9  
143  142  83  14  10  

  

 40و بیشترین نمره  12کمترین نمره .بود 27/32برگ نمیانگین نمرات شرکت کنندگان در پرسشنامه عزت نفس روز
 .پراکندگی مربوط به نمرات عزت نفس شرکت کنندگان ارائه شده است، شاخص هاي مرکزي 11شماره درجدول .بود
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  شاخص هاي مرکزي و پراکندگی نمرات عزت نفس) 11(جدول                                                         

  نفر 381  تعداد دانشجویان
  32.25  میانگین نمرات عزت نفس 

انحراف استاندارد نمرات 
  عزت نفس

4.7  

  

همانطور که مشاهده می شود تعداد .توزیع فراوانی نمرات عزت نفس ارائه شده است 12و در جدول شماره  5در نمودار 
 27فقط  که بطوري  .در حول وحوش میانگین ویا باالتر گرفته اند یزیادي از شرکت کنندگان در این پرسشنامه نمرات

با توجه به آزمون .باید توجه کرد نمرات میانه، نما ومیانگین تقریباً یکسان می باشند. دریافت کرده اند 30درصد زیر نمره 
عزت نفس در دانشجویان شرکت کننده در  ارائه شده است 13شماره ف که نتایج آن در جدول رنیمرف اسوگلمکا

 رداللت ب ارائه شده است 14شماره  چولگی وکشیدگی نمرات عزت نفس هم که در جدول  .داردنپژوهش توزیع بهنجار 
موگریف اسمیرنف و بررسی کشیدگی و چولگی با توجه به نتایج حاصل از آزمون کال .عدم توزیع نرمال این نمرات دارد

نمرات  α= 0.05با احتمال به سوال دوم تحقیق اینگونه پاسخ داده میشود که و نحوه توزیع نمرات پرسشنامه روزنبرگ 
   .عزت نفس افراد نمونه توزیع بهنجار ندارد

  توزیع فراوانی نمرات عزت نفس )12(جدول 

  کل  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  20  19  18  12  نمره

  381  16  18  20  28  26  28  23  39  28  26  26  17  19  21  15  8  6  7  5  1  2  1  1  فراوانی

  99.5  4.2  4.7  5.2  7.3  6.8  7.3  6  10.2  7.3  6.8  6.8  4.4  5  5.5  3.9  2.1  1.6  1.8  1.3  0.3  0.5  0.3  0.3  درصد
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  ت عزت نفستوزیع فراوانی نمرا) 5(نمودار

 

  آزمون بهنجاري نمرات عزت نفس)  13(جدول 

 تعداد
  دانشجویان

نمرات  میانگین
  عزت نفس 

 انحراف استاندارد
  نمرات عزت نفس 

 Z  sig گرفلموکا  تفاوتهاي منفی  تفائتهاي مثبت  تفاوتهاي مطلق

381  32.25  4.77  0.081  0.053  0.081 -  1.59  0.013  
  

  مون نمرات عزت نفسشاخصهاي بهنجاري آز)  14(جدول 

نمرات  میانگین  شاخص
  عزت نفس 

نمرات  چولگی
  عزت نفس 

 خطاي استاندارد چولگی
  نمرات عزت نفس 

نمرات  کشیدگی
   عزت نفس 

نمرات  خطاي استاندارد کشیدگی
   عزت نفس 

  0.249  0.242  0.125  -0.544  32.25  نمره
  

  

  ارتباط سالمت عمومی و عزت نفس 

نتایج در جدول شماره  بدست آمد -547/0فس وسالمت عمومی با ضریب همبستگی پیرسون ارتباط بین نمرات عزت ن
و نمرات پرسشنامه عزت نفس   GHQ28با توجه به همبستگی بدست آمده بین نمرات مقیاس . ارائه شده است 15

مومی و نمرات عزت بین نمرات سالمت ع α=0.01با احتمال اینگونه پاسخ داده میشود که  3شماره  به سوال روزنبرگ 
به معنی در معرض خطر  )سالمت عمومی( GHQنمرات پرسشنامه افزایش  .نفس همبستگی معنی داري وجود دارد 

 تبیین معکوس قابلمبستگی ریب هضپس کسب  .داللت برداشتن اختالل میباشداحتماالٌ عبور کند  23اگر از  و بودن است

٠

۵

١٠

١۵

٢٠

٢۵

٣٠

٣۵

۴٠

۴۵

٠١٠٢٠٣٠۴٠۵٠

داد
تع

نمره پرسشنامھ عزت نفس

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
 

27 

 

ارتباط بین هریک از خرده  .یافتکاهش خواهد  GHQه پرسشنامه نمربا افزایش نمرات پرسشنامه عزت نفس .است
 )(Cاختالل در عملکرد اجتماعی )B( اضطراب و بی خوابی A) (جسمانی  عالئم -GHQ28مقیاس هاي پرسشنامه 

با افزایش نمره فرد . ارائه شده است که همگی معنی دار میباشند 15شماره با نمره عزت نفس درجدول  –) D( افسردگی
با افزایش  .در این زمینه می باشد نمره عزت نفس کاهش مییابد پذیرير خرده مقیاس آسیب جسمانی که دال بر آسیب د

در دو این افزایش و کاهش  .کاهش میابدعزت نفس را  اتنمرهم نمره افسردگی، اضطراب واختالل در کارکرد اجتماعی 
  .ط نشان دهنده همبستگی میباشدعامل فوق الذکر به معنی رابطه علت و معلولی نبوده فق

  با عزت نفس GHQهمبستگی خرده مقیاسهاي ) :15(جدول 

T کل  D  افسردگی C  اختالل
عملکرد 

 اجتماعی 

B  اضطراب و
  بی خوابی 

A عالئم
 جسمانی

 GHQخرده مقیاسهاي 

ضریب همبستگی با عزت   - 423/0  - 458/0  - 418/0  - 485/0  - 547/0
  نفس

  ا سالمت عمومی و عزت نفسارتباط عوامل دموگرافیک ب

که در ) t= 711/0(براي گروههاي مستقل انجام شد که  tعزت نفس دختران وپسران با آزمون نمرات میانگین مقایسه 
اینگونه پاسخ داده میشود که بین میانگین نمرات عزت نفس دختران و  5-1لذا به سوال   معنی دار نبود α% = 5سطح 

  .ده نشدپسران تفاوت معنی داري مشاه

 α% = 5که در سطح بدست آمد ) r=0.052(ارتباط سن با نمرات عزت نفس با ضریب همبستگی پیرسون بررسی شد 
بین سن و نمرات عزت نفس   α=0.05اینگونه پاسخ داده میشود که با احتمال  5- 2به سوال  شماره لذا  معنی دار نبود

  . مشاهده نشدارتباط معنی داري 

معنی  α=%1درسطح که  )x2= 26.50(عزت نفس با آزمون کاریسکالوالیس بررسی شد  اتصیلی با نمرارتباط بین رشته تح
 اینگونه پاسخ داده میشود که بین رشته تحصیلی و نمرات عزت نفس همستگی معنی دار دیده ،  5-3 به سوالدار بود لذا 

  .ارائه شده است 17نتایج در جدول شماره 

به لذا  دیده نشد ، α=%1درسطح براي گروههاي مستقل  tدر آزمون نمرات عزت نفس با دل ارتباط معنی داري بین مع
  .مشاهده نشداینگونه پاسخ داده میشود که بین معدل و نمرات عزت نفس ارتباط معنی داري  5-4 سوال

اینگونه  5-5 وال به سمعنی دار نبود لذا  α=%1درسطح گروه دانشجویان بومی وغیر بومی ودعزت نفس درنمرات تفاوت 
  ..پاسخ داده میشود که بین دانشجویان بومی و غیر بومی از نظر نمره عزت نفش تفاوت دیده نشد
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که در سطح  ) t= - 41/2(براي گروههاي مستقل انجام شد tزمون آدختران وپسران با  روانمیانگین نمرات کل سالمت 
1 = %α تفاوت  روانمیشود که بین دختران و پسران از نظر نمره سالمت اینگونه پاسخ داده  6-1 به سوالو  معنی داربود

 21/14پسران با میانگین  رواناز نمرات سالمت  99/16دختران با میانگین  رواننمرات سالمت  .معنی داري وجود دارد
در دو  GHQ28مقایسه نمرات خرده مقیاس هاي  یعنی دختران از این نظر در معرض آسیب بیشتري بودند.باالتر بود

  .جسمانی باهم تفاوت معنی داري داشتند عالئم دختران وپسران فقط در خرده مقیاسجنس زن ومرد نشان داد که گروه 

  GHQهمبستگی بین خرده مقیاسهاي ) 16(جدول 

A عالئم جسمانی B  اضطراب و بی خوابی  C  اختالل در عملکرد
  اجتماعی 

D خرده مقیاسهاي   افسردگی
GHQ 

684/0  642/0  499/0  1  D  
517/0  429/0  1  499/0  C  
508/0  1  429/0  642/0  B  

1  508/0  517/0  684/0  A  
  

جسمانی با افسردگی  عالئمبین % 684باالترین ارتباط  .بررسی شد روانسالمت  رده مقیاسهايخارتباطات درونی بین 
خرده مقیاس هاي پرسشنامه تمام دربطور کلی  .کمترین ارتباط بین اضطراب با کارکرد اجتماعی می باشد است و

GHQ28  1با یکدیگر ارتباط معنی داري درسطح%=α دارند.  

 α% = 5که در سطح بدست آمد ) r= - 0.042(با ضریب همبستگی پیرسون بررسی شد   GHQ28ارتباط سن با نمرات 
مت عمومی ارتباط معنی سالپرسشنامه بین سن و نمرات اینگونه پاسخ داده میشود که  6-2به سوال لذا  معنی دار نبود

  .داري دیده نشد

ودیده  ندالیس مقایسه شدوال کسالمت عمومی دانشجویان رشته هاي مختلف از طریق آزمون کاریسپرسشنامه نمرات 
اینگونه پاسخ  6-3به سوال لذا  .تفاوت معنی داري وجود دارد GHQشد که رشته هاي مختلف از نظر نمره پرسشنامه 

 17نتایج در جدول شماره  .مشاهده شدشته مختلف از نظر نمره سالمت عمومی تفاوت معنی داري داده میشود که بین ر
  .ارائه شده است

 α=%1غیر بومی تفاوت معنی داري درسطح گروه دانشجویان بومی وود در نمرات خرده مقیاس هاي سالمت عمومی
ومی و غیر بومی از نظر نمره سالمت عمومی تفاوت اینگونه پاسخ داده میشود که دانشجویان ب 6- 4به سوال نداشتند لذا 
 .مشاهده نشدمعنی داري 
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  آزمون معنی داري تفاوت نمرات عزت نفس و سالمت عمومی دانشجویان رشته هاي مختلف) 17(جدول                               

عزت نفسکل نمره    سالمت رواننمره کل    

 27.954 26.5 مجذور خی

 12 12 درجه آزادي

 006. 009. درجه معنی دار بودن

  

  

  

  

  و شیوع اختالالت روانی  MMPIنتایج پرسشنامه 

پاسخ گفتند بصورت انفرادي  را MMPIباالتر بود آزمون  23آنها از  GHQ28نفر از دانشجویان که نمره  76تعداد 
 نفر 76از  .ارائه شده است 18شماره  این آزمون درجدولمقیاسهاي بالینی و روائی  شاخص هاي مرکزي وپراکندگی

درگروه افراد داراي مشکل بین دوجنس زن ومرد درهیچ یک از .نفر دختر بودند  54 نفر پسر و 19 موارد غربالگري شده 
  .تفاوت معنی داري دیده نشد MMPIمقیاسهاي 

  وه در معرض خطرگر MMPIشاخص هاي مرکزي و پراکندگی نمرات آزمون  )18(حدول                              

  

از خط برش گذشته و  Lدر مقیاس مورد هاي روایی نمره یک مقیاس در دیده شد   MMPIبه نفر دختر  54پاسخهاي در 
و فاقد اعتبار از خط برش گذشته  Fدر مقیاس  موردیک  نمره  . روي خط برش است مورد 4فاقد اعتیار است و نمره 

در مقیاس  موردو یک  Pdدر مقیاس مورد یک  ،در مقیاس هاي بالینی.استهم روي خط برش  مورد  3میباشند و نمره 

انحراف روانی  هیستري افسردگی  هیپوکندریا مقاومت فراوانی کم دروغگویی
 اجتماعی

 مانیا اسکیزوفرنی  نورآستنی  پارانویا

  74  75  75  75  75  75  74  75  75  75  75 تعداد
  5.1351  8.2133  8.0000  5.1600  7.2667  11.1200  9.4730  5.3467  6.5733  4.3333  1.7067 میانگین
  5.0000  8.0000  8.0000  5.0000  7.0000  11.0000  9.0000  5.0000  7.0000  4.0000  2.0000 میانه
  4.00  8.00  5.00  3.00  9.00  11.00  6.00  6.00  8.00  5.00  2.00 مد

1.88232  3.11185  3.21315  2.24836  2.45133  2.97721  3.26972  2.33362  2.57416  2.29767  1.15984 انحراف استاندارد

  3.543  9.684  10.324  5.055  6.009  8.864  10.691  5.446  6.626  5.279  1.345 نسواذیا
  1.00  00.  00.  1.00  2.00  5.00  2.00  1.00  1.00  00.  00. کوچکترین
  9.00  16.00  15.00  10.00  2.00  19.00  16.00  11.00  14.00  11.00 5.00 بزرگترین
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Sc  هم در مقیاس  موردو یکD یعنی بر اساس نتایج حاصل از  .از خط برش گذشته استMMPI  میتوان یک مورد
در  ، مورد 2نمرات  Hsدر مقیاس  .اختالل اسکیزوفرنی و یک مورد اختالل افسردگی را در گروه دختران تشخیص داد

مورد  روي خط برش قرار داشتند  3نمرات  maس مقیامورد و در  1نمرات   ptمورد  و در مقیاس  2نمرات  paمقیاس 
دول جدر این موارد  بعنوان اختالل تشخیص داده نمیشوند  ولی امکان بروز آسیب روانی  در آنها محتمل تر میباشد 

ارا  نمرات باال یا روي خط برش داشتند MMPIتعداد دختران دانشجویی که در مقیاس هاي مختلف آزمون  )19(شماره
  .در پیوست ارائه شده است MMPIنحوه توزیع نمرات مقیاس بالینی .تئه شده اس

  

  

  

  MMPIتعداد دختران داراي نمرات باال یا روي خط برش در مقیاس هاي آزمون ) 19(جدول 

  تعداد روي خط برش  تعداد باالتر از خط برش  مقیاس
  Pd (   1  0(روانی اجتماعی

  SC 1  0اسکیزوفرنی 
  Pt  0  1نوراستنی 

  pa 0  2وئیدپاران
  Ma 0  3مانیا 

  D 1  0افسردگی 
  Hs 0  2هیپوکندریا
  Hy 0  0هیستري 

روي خط برش بود ولی هیچ موردي  Lدر مقیاس هاي روایی نمره یک مورد در مقیاس   MMPIدر پاسخهاي پسران به 
مورد  هم روي  1ره از خط برش گذشته و فاقد اعتبار میباشند و نم Fنمره  یک مورد در مقیاس . از خط برش نگذشت

بی مورد  2 پاسخهاي در مجموع  . از خط برش گذشته و فاقد اعتبار میباشد  kنمره یک مورد در مقیاس .خط برش است
از  Maهم در مقیاس مورد یک  ،Hyیک مورد در مقیاس  ،Hsدر مقیاس یک مورد در مقیاس هاي بالینی نمره  .اعتبار بود

و یک مورد اختالل  هیپوکندریا میتوان یک مورد اختالل  MMPIنتایج حاصل از  یعنی بر اساس .خط برش گذشته است
 1نمرات  paدر مقیاس  ، مورد 1نمرات  Hsر مقیاس د .تشخیص داد پسران را در گروه هیستري ویک مورد اختالل مانیا 

ل تشخیص داده نمیشوند ولی مورد روي خط برش قرار داشتند این موارد  بعنوان اختال 1نمرات   ptمورد  و در مقیاس 
تعداد پسران دانشجویی که در مقیاس هاي  20دول شماره جدر  .امکان بروز آسیب روانی در آنها محتمل تر میباشد

 .نمرات باال یا روي خط برش داشتند ارا ئه شده است MMPIمختلف آزمون 

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
 

31 

 

  MMPIاي نمرات باال یا روي خط برش در مقیاس هاي آزمون تعداد پسران دار) 20(جدول                                       

  تعداد روي خط برش  تعداد باالتر از خط برش  مقیاس گروه پسران
  Pd  (  0  0(روانی اجتماعی

  SC 0  0اسکیزوفرنی 
  Pt  0  0نوراستنی 
  pa 0  1پارانوئید

  Ma 1  0مانیا 
  D 1  2افسردگی 
  Hs 1  1هیپوکندریا
  Hy 1  0هیستري 

  

پسر معتبر و در نفر  19نفر از  3ترسیم شد نیمرخ   MMPIوجه به نیمرخ حاصله که براي تمامی تکمیل کنندگان با ت
یک نفر باالبود که میتواند ناشی از شدت اختالل باشد و نمره یک نفر روي  Fنمره .محدوده اختالل روانی قرار  داشت

نان معتبر و در محدوده اختالل روانی و نیمرخ ار آنفر  2مرخ  نیمرخ ترسیم شده براي دختران نشان داد نی. خط برش بود
) % 9.58( نفر  7داراي اختالل رواتی و   ) % 6.84( نفر  5در مجموع نیمرخ . نفر معتبر و روي خط برش قرار داشت 6

نتایج حاصل از  .در وضعیت روانی آسیب پذیر قرار دارند%  16.43نفر یعنی  73نفر از  12بودند و کال در معرض آسیب 
 .ارائه شده است 21بررسی نیمرخ هاي ترسیم شده براي افراد در جدول شماره 

 

  

  گان به تفکیک جنسیت شرکت کننده MMPIنتایج بررسی نیمرخ ) 21(جدول                                                 

  جمع  پسر  دختر  وضعیت روانی
  )6.84( 5 (15.7)3  )3.7(2  داراي اختالل

  )9.58( 7  )5.26( 1  ) 11.11(6  در معرض خطر
  )16.43(12  )21.05( 4  )14.81( 8  جمع

  

درصد  نسبت  95با احتمال اینگونه پاسخ داده میشود از فرمول براورد فاصله اي نسبت  با استفاده  7شماره  سوالدر پاسخ به 
درصد  25درصد تا حداکثر  7حدوده حداقل در کل دانشجویان در مو مشکوك به اختالل  دانشجویان داراي اختالل

 .قرار داشته باشدمیتواند 
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مت عمومی  با  نمر ه کل پرسشنامه سال  HYبجز   MMPIارتباط معنی داري بین نمرات مقیاس هاي بالینی پرسشنامه 
GHQ تنها ارتباط معنی دار مشاهده شده  .و با خرده مقیاس هاي آن و با نمره پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ دیده نشد

 0/0 5این ارتباط در سطح   بود  -/  253پرسشنامه سالمت عمومی بود که میزان این ارتباط نمره کل و  HYبین مقیاس 
=α اینگونه شماره چهار  به سوال باتوجه به نتایج بدست آمده . ارائه شده است 222ه نتایج در جدول شمار .معنی دار بود

با نمرات پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ  MMPIارتباط معنی داري بین نمرات  مقیاس هاي بالینی  پاسخ داده میشود که 
  . و سالمت عمومی دیده نشد

  MMPIت پرسشنامه هاي سالمت عمومی و روزنبرگ با نمرات آزمون همبستگی نمرا) 22(جدول                               

 مانیا  اسکیزوفرنی  نورآستنی پارانویا انحراف روانی اجتماعی  هیستري افسردگی هیپوکندریا  مقیاس

  0.012  -0.084  -0.142  -0.145  -0.060  -0.150  -0.190  -0.174  روزنبرگ
  0.049  0.112  0.120  0.066  -0.200   -0.253*  0.009  -0.148  سالمت عمومی 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
 

33 

 

  فصل پنجم
  بحث و نتیجه گیري 

  سالمت عمومی 

و  توزیع نرمال ندارد GHQ28 کنندگان به پرسشنامه  دیده شد پاسخ هاي دانشجویان شرکتهمانطوري که در بخش نتایج 
نامه نمره پایین دریافت کرده این مطلب به این معنی است که اکثر دانشجویان در این پرسش .داراي چولگی مثبت میباشد

سیب کمتر و نمره آمیزان آسیب دیدگی را نشان میدهد نمره پایین نشان دهنده  GHQ28با توجه با اینکه پرسشنامه  .اند
که اکثر آنان  میدهددارند نشان  بنابراین اکثر دانشجویان در این پرسشنامه نمره پایین .باال نشان دهنده آسیب بیشتر میباشد

توزیع متغیري مانند  .وضعیت سالمت عمومی به نفع اکثریت توزیع نرمال نداردو عیت سالمتی خوبی برخوردارند از وض
در اکثر تحقیقات در این  .اي نیست و تابع توزیع زنگوله نبودهمشابه متغیري مانند سن  )سالمتی روانی یا عمومی(آسیب 

ته است شاید به این دلیل که پیش فرض عدم توزیع هنجاري مورد بررسی قرار نگرف GHQ28زمینه شکل توزیع نمرات 
  .یک پیش فرض منطقی باشد

نگ هماه) 2(مشکی  )27(شریعتی  )21( احمدي )20(براي سالمت عمومی با نتایج تحقیقات آراستهمیانگین بدست آمده 
و توکلی زاده  و) 53(مکارانادهم و ه و )10(نیست و نسبت به آنها کمتر است ولی با میانگین بدست آمده توسط زارع 

هماهنگ است با توجه به نتیجه فوق میتوان گفت اکثر دانشجویان مورد بررسی از نظر سالمت عمومی ) 54(همکاران 
  .وضعیت خوبی دارند

 23افرادي که نمره باالتر از  مشاهده گردید تعداد()بیشتر بعنوان ابزار غربالگري در نظر گرفته میشود GHQ28پرسشنامه 
 )51(انصاري )50(ونداحمداین یافته با نتایج ) درصد19.84(نفر بودند  76گرفته بودند  GHQ28ر پرسشنامه د

  .هماهنگ است )26(کافی )17(نبوده و پایین تر است ولی با نتایج باقري همسو) 57( جدیبا )20(آراسته

از وضعیت  اضطرابافسردگی و  جسمانی، عالئمخرده مقیاس هاي   GHQ28در میان خرده مقیاس هاي پرسشنامه .
بطور کلی باال بوده و میانگین نمرات شرکت کنندگان  عملکرد اجتماعیخوبی برخوردار بودند ولی نمرات خرده مقیاس 

 اختالل عملکرد اجتماعیشرکت کنندگان سطح   GHQ28بر حسب پرسشنامه به خط برش بسیار نزدیک میشود یعنی 
باشند و اکثرا نمره پایینی دارند باال بودن مقیاس ي دیگر تعداد کمی از آنان داراي مشکل میها ولی در مقیاس دارند،باالتري 

  .مسو استه)20(آراسته) 52(صادقیان ) 50(، احمدوند  )56(در مطالعه هاي جمیلیان اختالل عملکرد اجتماعی

شاید دلیل اینکه نمرات .اهنگ استهم )2(با نتایج سایر تحقیات  هبا سن معنی دار نبود این یافت GHQارتباط نمرات 
GHQ یک محدوده سنی قرار دارند و تعداد افرادي که در  ربا سن ارتباط ندارد این باشد که اکثر شرکت کنندگان د
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هاي سنی مختلف قرار دارند خیلی کم است لذا نمتوان ارتباط معنی داري با این تعداد کم از سن هاي مختلف  هطبق
  .بدست آورد

همسو نیست ولی با نتایج  )14(اسفندیاريافته با مطالعات یمعنی دار بود این  GHQه تحصیلی و نمرات ارتباط رشت
را شاید بتوان اینطور توضیح داد که رشته  GHQارتباط بین رشته تحصیلی و نمرات . همخوانی دارد) 10(زارع مطالعه 

مناسبی دارند یا با میزان استرس کاري کمتري دارند علت هایی که از جایگاه اجتماعی باالتري برخوردارند یا آینده شغلی 
مساله نگرشی یک این اختالف معنی دار در نمرات سالمت عمومی بین دانشجویان رشته هاي مختلف شده است،البته این 

قت را با د GHQجویان ترم اول هستند بهرحال براینکه بتوان علت ارتباط رشته تحصیلی و نمرات خواهد بود چون دانش
    بیان کرد نیاز به بررسی بیشتري دارد 

 ) 55(شمشیري  )14(سو با یافته هاي اسفند یاريمی بودن و نبودن معنی دار نبود که همبا بو GHQارتباط نمرات .
افراد بومی و غیر بومی احتماال نشان دهنده وجود منابع تهدید  GHQمعنی دار نبودن تفاوت نمرات .است )65(حسینی

این عوامل  )مانند دوري از خانواده(اگرچه افراد غیر بومی استرسور هاي دیگري هم دارند.هر دو میباشد یکسان براي
براي پی بردن به دالیل اضطراب دانشجویان  .استرسزا آنقدر نیستند که باعث ایجاد تفاوت معنی دار در این دو گروه گردد

  .تحقیقات دقیقتري مورد نیاز است

 )17(باقري )14(دار بود این یافته با نتایج اسفند یاريی تفاوت معن GHQر نمره بین دختران و پسران د
 )25(متفاوت است ولی با نتایج مطاالت جودکی)16(فریدمن  )24(صوفیانی )23(سعادتی )22(گاتري(احمدي
اشتند و در همسو است دختران در خرده مقیاس سالمت جسمانی تفاوت معنی داري با پسرها د )35(صادقی )29(عباسپور

دختران  GHQباالبودن نمره  .مکارنش هماهنگ استهمعرض آسیب بیشتري قرار داشتند ان نتیجه با یافته هاي سلبی و
به این معنی است که آنها در معرض آسیب بیشتري قرار دارند یا آسیب پذیري باالتري دارند و بنابراین بیشتر باید مورد 

شی و پیشگیرانه براي دختران بیشتر ارائه شده و دسترسی آنها به خدمات تخصصی و برنامه هاي آموزتوجه قرار گیرند 
تفاوت نمره سالمت جسمانی پسران و دختران یک مثال خوب از چند عاملی بودن داالیل بیماري .راحتر و بیشتر گردد

دختران و  GHQمران میباشد در این مورد میتوان گفت عوامل زیستی روانی فرهنگی اجتماعی در ایجاد تفاوت در ن
  .پسران نقش دارند

  عزت نفس 

نمرات  ولی این توزیع خیلی نزدیک به هنجار است زیرا  مشاهده گردید نمرات پرسشنامه عزت نفس توزیع بهنجار ندارد
این متغیر را از شکل )  بزرگ بودن واریانس و دامنه(اما گستردگی تغییرات .یکسان هستند امیانگین نما و مد تقریب

هماهنگ  )36(و برخورداري )2(عزت نفس اکثر دانشجویان باال است که با یافته هاي مشکی.جاري خارج کرده استهن
تواند این باشد که کلیه شرکت کنندگان دانشجو هستند و از طرف دیگر تعداد دانشجویان رشته ییکی از دالیل م.  است
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شته معموال عزت نفس باالیی دانشجویان این ر. پزشکی عمومی از تعداد دانشجویان سایر رشته ها بیشتر است
متعلق به دانشجویان رشته  30.18متعلق به دانشجویان رشته پزشکی و کمترین میانگین  33.96باالترین میانگین (.دارند

الزم به یاد آوري است که بین نمرات عزت نفس و سالمت عمومی شرکت کنندگان با رشته  )اي میباشد هبهداشت حرف
و نمرات عزت نفس با رشته تحصیلی نمیتوان  GHQدر مورد ارتباط نمرات   .ارتباط معنی داري وجود داشت تحصیلی

و عزت نفس را تحصیل در یک رشته خاص با جایگاه باالتر در نظر  GHQاز روابط علی صحبت کرد و دیل باال بودن 
ود رضایت دارند با استرسور هاي کمتري مواجه گرفت ولی میتواند احتمال داد که افرادي که نسبت به رشته تحصیلی خ

داشتن برنامه هاي مناسب که نگرش مثبتی به دانشجویان رشته .هستند و نسبت به زندگی خود هم احساس بهتري دارند
اندرکاران هر   هاي مختلف بدهد ،اهمیت و جایگاه رشته هاي مختلف را برساند که این کار توسط متخصصین و دست

ارائه نمونه (. ود، یا هر کاري که عالقمندي به یک رشته تحصیلی را بهبود بخشد میتواند کمک کننده باشدانجام شرشته 
هاي موفق ، برگزاري سمینارها و کارگاهها ،پخش فیلم هاي مستند علمی مربوط به رشته هاي تحصیلی ، بزرگداشت 

ا شاغلین ،چاپ یک مجله یا روزنامه در آن حیطه روزهاي مرتبط با یک رشته ، بازدید از فیلد هاي کاري ، مصاحبه ب
  .)هاي علمی اندازي سایت هاي علمی و انجمن خاص ، راه

  ارتباط عزت نفس و سالمت روان

) 10(در این تحقیق هم ارتباط و همبستگی بین عزت نفس و سالمت عمومی معنی دار بود این یافته با نتایج تحقیق زارع 
این همبستگی را البته .همسو است) 41(دبرگ لگ) 33(وایکلن) 2(مشکی ) 25(جودکی  )29(عباسپور ) 40(ی انسرآباد

تفسیر کرد ولی همانطور یکه قبال گفته شد عوامل عزت نفس و سالمت عمومی علی بین ارتباط بصورت بودن نمیتوان 
دوسویه بین آنها تصور کرد  شخصیتی بیشتر از عوامل دموگرافیک با سالمت عمومی ارتباط دارد و حتی میتوان یک ارتباط

 .  

ارتباط . هماهنگ میباشد )1386(دختران و پسران در نمره عزت نفس تفاوت معنی داري نداشتند که با مطالعات جودکی 
        )29(عباسپور ) 32(کوبال ) 30(عزت نفس و رشته تحصیلی معنی دار بود این یافته با یافته هاي مشهدي زاده 

  .سو میباشدهم) 14(اسفند یاري 

  شیوع اختالالت روانی 

نفر بودند یعنی  76دریافت کردند  23تعداد دانشجویانی که در پرسشنامه سالمت عمومی  نمره باالتر از خط برش  
نفر در بعنوان افراد بیمار یا  12درصد در مرحله غربالگري واجد مالك فوق الذکر بودند ولی از این تعداد حداکثر  19.84

افرادي که در مرحله .از دقت بیشتري برخوردار است MMPIدر نظر گرفته شدند، زیرا پرسشنامه  در معرض خطر
اینها .غربالگري واجد معیار هاي خاصی میباشند بیشتر بعنوان افراد درمعرض خطر یا با ریسک باال در نظر گرفته میشوند

خدمات سطح اول پیشگیري .ي برخوردار است افرادي هستند که بیمار بودن آنها قطعی نیست ولی از احتمال باالتر
درصد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  20بیشترین تاثیر را روي این افراد دارد که در استانه بیماري قرار دارند تقریبا 
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درصد کل  3.13(درصد  16.4 غربال شده پذیري بودند که از این تعداد اردبیل در مرحله غربالگري واجد معیار هاي آسیب
بنابراین افراد نیازمند به خدمات سطح اول بیشتر میباشند و بهتر است به این نوع .واجد معیار هاي دقیقتر بودند)  نمونه

، مدیریت خشم خدمات اهمیت بیشتري داده شود برنامه هایی مانند آموزش مهارت هاي زندگی یا مدیریت استرس 
میتوانند بسیار کمک  )داري ، گوش کردن فعال ، روشهاي تحقیق، نت بر روش هاي  مطالعه(مهارت هاي آموزشی اولیه 

دارو (با اهمیت در نظر گرفتن مداخالت سطح اول به معنی فراموش کردن خدمات تخصصی سطح دوم .کننده باشند 
  .   نمیباشد )درمانی و روان درمانی

پایین بوده و فقط نمره تعداد بسیار ... یماریها ودرحالی که انتظار میرود نمره اکثر افراد در رابطه با برخی صفتها مانند ب
  .اندکی از افراد باال یا متوسط باشد در حالی که نمودار نشان دهنده باالبودن نمره اضطراب در تعداد زیادتري است

رده در خ. بطور کلی میتوان از یافته هاي این تحقیق نتیجه گرفت که اکثر دانشجویان از سالمت روان خوبی برخوردارند
مقیاس اختالل عملکرد اجتماعی نسبت به سایر مقیاس ها دانشجویان مشکالت باالتري داشتند که میتواند ناشی از عدم 

میزان سالمت روانی با اکثر ویژگی هاي دموگرافیک مثل سن ، جنس و بومی . تظابق آنان با شرایط اجتماعی جدید باشد
از افرادي ر ) درصد 19.84(نفر  76بطور کلی . مت روان باال بودهمبستگی عزت نفس و سال. بودن مرتبط نمی باشد

واجد مالك هاي دقیق تر  MMPIدصد از طریق آزمون  16.4مرحله غربالگري واجد آسیب پذیري بودند و از این تعداد 
  . میباشنداختالل 
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