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چکیده
زمينه و هدف:

آگاهی از وضعيّت سالمت عمومی دانشجویان و شناسایی مواردي كه به لحاظ عدم برخورداري از مهارتهاي مقابلهاي مناسب

و حمایتهاي اجتماعی ،در معرض خطر میباشند ،همچنين شناسایی عالیم و نشانههاي آسيبپذیري میتواند مسؤوالن و برنامه ریزان دانشگاهها را
در تدارك برنامههاي پيشگيري و اقدامات مداخلهاي هر چه مؤثّرتر به منظور تأمين و ارتقاي سالمت عمومی دانشجویان یاري دهد .پژوهش حاضر
با هدف بررسی رابطه بين رفتارهاي پر خطر و سالمت عمومی در بين دا نشجویان دانشگاههاي سبزوار انجام گرفت .

مواد و روشها:

پژوهش حاضر از نوع توصيفی  -همبستگی و روي  324دانشجوي دانشگاههاي سبزوار در سال  4331-4334انجام گرفت.

اطّالعات مورد نظر از طریق پرسشنامه مدون جمع آوري گردید كه شامل پرسشنامه سالمت عمومی( )GHQو پرسشنامه رفتارهاي پرخطر()YRS
بود .تجزیه و تحليل دادهها با نرم افزار  SPSSو آزمونهاي همبستگی پيرسون ،تی مستقل ،تحليل واریانس و آزمون شفه انجام شد.
یافتهها :نتایج نشان داد كه ميانگين نمرات دانشجویان در متغيّرهاي رفتارهاي پر خطر 64/34± 41/23سالمت عمومی 81/21±8/ 14میباشد.
همچنين بين سالمت عمومی دانشجویان و ميزان رفتارهاي پرخطر رابطه معناداري وجود دارد( .)p <1/114به عالوه ،ميزان سالمت عمومی در
دانشجویان علوم پزشکی كم تر از سایر دانشگاهها( ،)p<1/11در مردان بيش از زنان()p<1/114و دانشجویان كارشناسی ارشد بيشتر از
كارشناسی و كاردانی( )p<1/14بود؛ ولی ،تفاوت معنیداري بين دانشجویان مجرّد و متأهّل مشاهده نگردید(.)p<1/11

نتيجه گيری:

بر اساس یافته هاي این پژوهش بين سالمت عمومی دانشجویان و رفتارهاي پر خطر دانشجویان رابطه وجود دارد.

واژههای كليدی :سالمت عمومی ،رفتار پرخطر ،سبزوار.

مقدمه

و گرایش به رفتارهای پرخطر داشته باشند .پژوهشگران

ورود به دوره نوجوانی و جوانی با تحوّالت آشکار و

بر این باورند که اواخر دوره نوجوانی و اوایل بزرگسالی

اجتناب ناپذیری همراه است .تعامل ویژگیهای این دوره

زمانی است که شیوع سوء مصرف مواد به حدّاکثر می

با محیط متغیّر کنونی ،میتوانند تأثیر عمیقی روی سالمتی

رسد .خطر سوء مصرف مواد با تاریخچه خانوادگی و

 634مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دوره /22شماره /3مرداد و شهریور ماه 4336

رابطه سالمت عمومی و رفتارهای پر خطر

رفتارهایی چون خشونت و تجاوز ارتباط دارد( .)2 ،1یکی

نشان دادند که  02/6درصد از دانشجویان دارای اختالل

از گرفتاریهای مهم و روبه افزایش خانوادهها ،سازمانها

روانی هستند 00/5 .درصد افراد مجرّد و  22/3درصد

و جوامع بشری امروزی ،مشکالت بهداشت روانی بوده

افراد متأهّل از اختالل روانی رنج میبرند .میزان اختالل

است .خطر بروز اختالالت روانی برای همه افراد جامعه

روانی در مردان مجرّد  31/9درصد و مردان متأهّل 31

وجود دارد و هیچ انسانی از فشارهای اجتماعی روانی

درصد میباشد ،در حالی که همین میزان برای زنان مجرّد

مصون نمیماند .این خطر ،نسل کنونی و آینده را بهطور

و متأهّل به ترتیب  09/6و  25درصد برآورد شده است.

جدّی تهدید میکند.

میزان اختالل روانی در بین مردان  36/9درصد و در بین

از نظر سازمان بهداشت جهانی ،سالمت عمومی به

زنان  01/2درصد بوده است(.)5

حالت بهزیستی کامل جسمی ،روانی و اجتماعی و نه فقط

بررسیهایی که با عنوان سالمت عمومی

فقدان بیماری یا ناتوانی گفته میشود که بین این سه بعد

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام گردید،

تأثیر متقابل و پویا وجود دارد ( .)3طبق گزارشهای این

نشان داد که  11/2درصد از دانشجویان از سالمت عمومی

سازمان ،جهان طی دو دهه آینده شاهد تغییرات عمدهای

مطلوبی برخوردار نبودند .این میزان در دانشجویان مقطع

در زمینه همهگیری بیماریها ونیازهای بهداشتی افراد

کاردانی  10/3درصد ،کارشناسی  6/9درصد و دکتری 6/2

خواهد بود .به گونهای که بیماریهای غیرواگیر همچون

درصد بوده است .میزان اختالل روانی در مردان 3/0

بیماریهای روانی به سرعت جایگزین بیماریهای عفونی

درصد و در زنان  12/9درصد به دست آمد .این میزان در

واگیر میشوند و در صدر عوامل ایجاد کننده ناتوانی و

گروههای سنی  12سال 19-24 ،سال 21-22،سال و-20

مرگهای زودرس قرار میگیرند .در حال حاضر در

 23سال به ترتیب  13/3 ،10/2 ،3/1و 11/6درصد بود.

سرتاسر جهان حدود  054میلیون نفر از مردم دنیا از

میزان اختالل در افراد مجرّد  12/1درصد و در افراد متأهّل

مشکالت روانی ،عصبی و رفتاری رنج میبرند و اختالالت

 0/5درصد بود (.)6

روانی مسؤول کمی بیش از یك درصد مرگ و میرها

بررسیهای دیگری نیز نشان داد که احساس

میباشند .پیش بینی میشود تا سال 2424میزان اختالالت

افسردگی ،تنهایی و انزوا اغلب با رفتارهای پرخطر به

روانی و عصبی حدود 54درصد افزایش یابد و حدود

ویژه خودکشی رابطه مستقیم دارد و بهطور مشابه عزّت

ل بار جهانی بیماریها را شامل شود .این میزان
15درصد ک ّ

نفس باال و برخورداری از منابع حمایتی اجتماعی قوی از

افزایش در سهم نسبی ،حتّی بیش از افزایش بیماریهای

عوامل محافظت کننده جوان در برابر رفتارهای پرخطر

قلبی و عروقی خواهد بود(.)0

هستند (.)1

در ایران اختالالت روانی در بالغان  21درصد ودر

نتایج پژوهشهایی با عنوان ارتباط بین سالمت

گروه سنّی  15تا  20سال  11/6درصد و در دانشجویان

عمومی دانشجویان با عوامل تحصیلی نشان داد که

 15/6درصد گزارش شده است .برخی مطالعات انجام

متغیّرهای سن ،سنوات تحصیلی و نوع دوره تحصیلی

شده در رابطه با سالمت عمومی ،اختالالت روانی را در

دانشجویان ،وضعیّت اشتغال و تأهّل آنها با سالمت

دانشجویان  12/15تا 34/0درصد گزارش کرده اند(.)5

عمومی آنها رابطه معناداری دارد(. )2

در بررسی وضعیّت سالمت عمومی و عوامل

در پژوهشی با عنوان رابطه سالمت عمومی و سوء

مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

مصرف موادّ مخدّر در خوابگاههای دانشجویی مشخص

ایران که بر روی  064دانشجو صورت گرفت ،محقّقان

گردید؛ دانشجویانی که موا ّد مخدّر مصرف نمیکردند،
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ناعمی و همکار

نسبت به دانشجویان مصرف کننده مواد از سالمت عمومی

سیگار ، 13/1اضافه وزن و چاقی  ،25/6کم تحرّکی15/3

بهتری برخوردار بودند( .)9یافتههای کارمونا و دیگران

و مصرف موادّّمخدّر و داروهای نیروزا  4/3درصد تعیین

حاکی از آن است که درمان سوء مصرف مواد میتواند

شد .شیوع برخی از رفتارهای پرخطر در پسرها به نسبت

حدّاقل در کوتاه مدّت در کاهش رفتارهای جنسی پر خطر

دخترها بیشتر است .همچنین

رفتارهای پر خطر در

و تعداد شرکای جنسی مؤثّر واقع شود .عالوه بر این

دانشجویان دانشگاه فنی مهندسی و آزاد اسالمینسبت به

نداشتن مسکن پایدار (بی خانمانی) سبب افزایش

علوم پزشکی و نیز

دانشجویان مقطع کاردانی و

رفتارهای پر خطر شده و سالمتی عمومی جوانان را به

کارشناسی نسبت به مقطع دکتری حرفهای بیشتر

خطر اندازد( .)14همچنین بین افسردگی و رابطه جنسی

است( .)15عالوه بر این  ،شیوع اختالالت روانی در

پر خطر و بیماری های مقاربتی ارتباط وجود دارد(.)11

دانشجویان مجرّد بیشتر از دانشجویان متأهّل است و بین

به عالوه ،سوءمصرف مواد میتواند بر حجم ما ّده

سالمت عمومی و تأهّل ارتباط معناداری وجود دارد(.)16

خاکستری مغز در قسمت پیشانی و رفتار پرخاشگری و

نظر به این که دانشگاهها سازمانهایی هستند که هر ساله

تجاوز مؤثّر واقع شود(. )12

تعداد قابل توجّهی از جمعیّت جوان را جذب میکنند و

نتایج پژوهش ابوالقاسمی و دیگران  ،مبنی بر نقش

طی زمان معینی توانمندیهای علمیو عملی این اشخاص

دلبستگی و مکانیزم های دفاعی در تمیز دانشجویان

را پرورش میدهند و در نهایت نیروهای آموزش دیده و

سیگاری و غیر سیگاری حکایت از آن دارد که نگرشهای

متخصّص را در اختیارجامعه وسیعتر میگذارند .دوره

نادرست ،عزّت نفس پایین و سبك دلبستگی نا ایمن،

تحصیلی دانشگاهی به واسطه حضور عوامل متعدّد،

عدم وجود روابط صمیمانه میان اعضا خانواده،

دورهای پر تنش است .امری که فضای زندگی دانشجویی

گرایش

را پر استرس میکند و آن را از دیگر جنبههای معمول

دانشجویان به سیگار و نیز مصرف مواد و الکل میشود

زندگی متمایز میسازد ،وجود انتظارات معین در زمینه

و در نتیجه توانایی این افراد در تحلیل ،تصمیمگیری و

عملکرد تحصیلی و اجتماعی است .با توجّه به تشدید

انتخاب رفتار درست به هنگام برخورد با موقعیّتهای

سطوح استرس در دوره تحصیالت دانشگاهی میتوان

دشوار  ،کاهش یافته و احتمال بروز رفتارهای ناسازگارانه

انتظارداشت درصدی ازدانشجویان که سطوح باالتر آسیب

از جمله مصرف سیگار و مواد افزایش مییابد(.)13

پذیری را دارا میباشند ،در معرض خطر ابتال به

سرخوردگی،

استرسهای

هیجانی

سبب

نتایج تحقیق یوسفی و همکارانش ،مبنی برارتباط
سالمت عمومی ،اشتغال و تحصیالت دانشگاهی در بین

بیماریهای روانی خاص قرار گیرند.

با توجّه به این که حدود  31/1درصد معادل

زنان دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نشان داد که

 23/1میلیون نفر جمعیّت کشور را جوانان  15تا  29ساله

بین میانگین سالمت عمومی دانشجویان کارشناسی ارشد با

تشکیل میدهند( )11و اغلب آنها در مدارس و دانشگاهها

دورههای کارشناسی ،تفاوت معنادار آماری وجود دارد

مشغول به تحصیل هستند و دانشجویان از فعّال ترین و

(.)10

هوشمندترین اقشار جامعه هستند و توجّه به سالمت
یافتههای حاصل از پژوهش حاجیان و همکاران،

عمومی آنان از اهمیّت ویژهای برخوردار میباشد ،محقّقان

با عنوان فراوانی رفتارهای پرخطر سالمتی در دانشجویان

را بر آن داشت تا اثر رفتارهای پر خطر را بر سالمت

دانشگاههای بابل طی سال  1322نشان داد که شیوع

عمومی دانشجویان مورد مطالعه قرار دهند و مسؤوالن و

درگیری فیزیکی طی یك سال گذشته 33/5درصد ،مصرف

برنامهریزان دانشگاهها را در تدارك برنامههای پیشگیری و
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رابطه سالمت عمومی و رفتارهای پر خطر

اقدامات مداخلهای هر چه مؤثّرتر به منظور تأمین و ارتقای

یافتهها

سالمت عمومی دانشجویان یاری نمایند و از عوارض

تعداد  921پرسشنامه تکمیل شده مورد تجزیه و

زیانبار و پر هزنیه ناشی از رفتارهای پر خطر ،که هم بر

تحلیل قرار گرفت .میانگین متغیّرهای سالمت عمومی

خانواده و هم بر جامعه تحمیل میگردد ،جلوگیری به

 06/36±15/29و رفتارهای پر خطر  24/21±2/11بود.

عمل آورند.

همچنین میانگین سالمت عمومی و رفتارهای پر خطر در
دانشجویان دانشگاههای آزاد اسالمی بیشتر از دانشجویان

مواد و روشها

حکیم سبزواری و علوم پزشکی میباشد .عالوه براین،

مطالعه حاضر از نوع توصیفی -همبستگی

میانگین سالمت عمومی و رفتارهای پر خطر در مقطع

میباشد .نمونه پژوهش  921دانشجوی( 305نفر از

کاردانی بیشتر از مقاطع دیگر و در گروه مردان نیز بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی ؛  303نفر از دانشگاه حکیم

از زنان است ؛ امّا ،میانگین سالمت عمومی در گروه مجرّد

سبزواری و  233نفر از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار)

و متأهّل تقریباً برابر بود؛ ا ّما ،رفتار پر خطر در گروه

سال تحصیلی  1394-1391از دانشگاههای سبزوار بودند

متأهّل بیشتر از مجرّد بود(جدول .)1

که به شیوه تصادفی طبقهای نسبی انتخاب شدند .نمونه

برای بررسی سالمت عمومی دانشجویان در

انتخابی شامل  560نفر زن و 351نفر مرد شد که  251نفر

دانشگاهها و مقاطع تحصیلی از تحلیل واریانس یك عاملی

آنها مجرّد و  660نفر متأهّل بودند .تعداد  122نفر در

استفاده شد(جدول .)1نتایج حاصل از آزمون نشان داد که

مقطع تحصیلی کاردانی 656 ،نفر در مقطع کارشناسی و

بین دانشگاهها تفاوت معنیداری وجود دارد(, F =15/11

مابقی در مقطع کارشناسی ارشد و باالتر مشغول به

 .)p<4/441به منظور مقایسه میانگینهای دانشگاهها

تحصیل بودند که به پرسشنامه سالمت عمومی (-22

آزمون شفه به کار گرفته شد .نتایج نشان داد که تفاوت

 )GHQو مقیاس رفتارهای پر خطر ( )YRSپاسخ دادند.

بین میانگینهای دانشگاه آزاد اسالمی و حکیم سبزواری

پرسشنامه  22سؤوالی سالمت عمومی گلدبرگ

با دانشگاه علوم پزشکی ( 6/26و  )6/16معنی دار

( )13از مشخصترین ابزارهای غربالگری اختالالت

است()p<4/41؛ امّا ،تفاوت میانگینهای دانشگاه آزاد

روانی است که دارای چهار خرده مقیاس نشانههای بدنی،

اسالمی با حکیم سبزواری ( )4/1معنیدار نبود (.)p>4/45

اضطراب و بیخوابی ،اختالل در کارکرد اجتماعی و

همچنین نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که بین

افسردگی میباشد .ضریب پایایی این آزمون توسّط

مقاطع تحصیلی تفاوت معنیداری وجود دارد(, F =6/63

تمیمی ،رقیبی و بخشانی  r=4/94به دست آمده است

 .)p<4/441به منظور مقایسه میانگینهای مقاطع تحصیلی

(.)12

کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد و باالتر ،آزمون
پرسشنامه رفتارهای پر خطر ( )YRSتوسّط علی

شفه به کار گرفته شد .نتایج نشان داد که تفاوت بین

زاده محمدی و همکاران( )19در سال  1394ساخته شد.

کارشناسی ارشد و باالتر با کاردانی و کارشناسی به

این پرسشنامه رفتارهای پرخطر شامل خشونت ،سیگار،

ترتیب 2/36 ،و  5/96است و معنیدار میباشد()p<4/41؛

موادّ مخدّر و روانگردان ،الکل و خطرپذیری جنسی در

امّا ،تفاوت کارشناسی با کاردانی  2/0برآورد گردید که

میان دانشجویان را بررسی میکند و ضریب آلفای کرانباخ

معنیدار نبود(( )p>4/45جدول.)1

این پرسشنامه را  4/93گزارش کردهاند.

از آزمون تی مستقل نیز به منظور بررسی تفاوت
سالمتی عمومی در مردان (351نفر) و زنان ( )560و نیز
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جدول :1میانگین و انحراف معیار متغیّرهای مورد مطالعه در دانشجویان دانشگاههای سبزوار
رفتارهای پر خطر
تعداد

متغیّرها

میانگین

سالمت عمومی

انحراف

انحراف

میانگین

معیار

)(P-value

آزمون آماری

معیار

آزاد اسالمی

681

66/68

3/36

86/68

71/86

حکیم

686

60/81

6/60

81/88

78/63

علوم پزشکی

666

11/71

1/33

87/10

76/68

کاردانی

11

60/60

70/78

83/03

76/60

مقاطع

کارشناسی

181

60/66

3/63

88/83

71/16

تحصیلی

کارشناسی

67

16/6

8/71

80/16

70/1

زن

188

16/81

6/88

88/60

78/66

ANOVA,f=63/87

مرد

611

66/78

3/81

86/68

71/66

Independent test,
T=6/68

مجرّد

888

60/18

3/76

88/81

71/16

ANOVA,f=0/61

متأهّل

611

31/18

3/63

88/03

71/80

Independent test,
T=0/661

دانشگاهها

ارشد و باالتر
جنسیّت

تأهّل

ANOVA,f=71/17

0

ANOVA,f=8/86

0/007

0

0/166

جدول : 2ضرایب همبستگی پیرسون بین رفتارهای پر خطر و سالمت عمومی
متغیّر

7

 -7رفتارهای پر خطر

7

 -6افسردگی

6

**-0/18

7

6

8

1

 -6اضطراب

**-0/86

**0/88

7

 -8عالیم جسمانی

**-0/81

**0/13

**0/17

7

 -1عملکرد اجتماعی

**-0/83

**0/38

**0/88

**0/13

7

 -8سالمت عمومی

**-0/861

**0/61

**0/37

**0/68

**0/66

8

7

**P<441

افراد متأهّل( 660نفر) و مجرّد ( 251نفر) استفاده گردید.

بحث

با توجه به نتایج بهدست آمده ،نمره سالمت عمومی مردان

بر پایه یافتههای حاصل از این پژوهش ،سالمت

بیشتر از زنان است ()p<4/441 ،t=3/20؛ ا ّما ،بین

عمومی در دانشجویان علوم پزشکی پایینتر از سایر

دانشجویان متأهّل و مجرّد تفاوت معنیداری (, t=4/335

دانشگاهها است که داهلین ،جانبرگ و رانسون ( )24هم

 )p<4/132مشاهده نشد (جدول.)1

در پژوهش خود به این نتیجه ،یعنی بیشتر بودن اختالل

بین سالمت عمومی و رفتارهای پر خطر

روانی در بین دانشجویان پزشکی نسبت به دیگران ،رسیده

,

بودند( .)p <4/441همچنین مشخص شد که بین میانگین

 .)p<4/441همبستگی رفتارهای پر خطر با نمرات چهار

سالمت عمومی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد با

خرده مقیاس سالمت عمومی نیز معنادار میباشد .بیشترین

مقطعهای کاردانی و کارشناسی تفاوت معناداری وجود

همبستگی رفتارهای پر خطر با اضطراب ( P<4/41و

دارد( .)p<4/441 , F =6/63این نتایج

 )r=-4/62و کمترین همبستگی آن با عالیم بدنی مشاهده

یوسفی و دیگران ،حاجیان و همکارانش(10و )15که

شد ( P<4/41و ( )r= -4/01جدول .)2

وجود سالمت عمومی دانشجویان کارشناسی ارشد را

همبستگی معناداری وجود داشت

(r=-4/621

با یافتههای

بیشتر از دانشجویان کارشناسی به دست آورده بودند،
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رابطه سالمت عمومی و رفتارهای پر خطر

همخوانی دارد.
عالوه براین ،یافتههای این پژوهش حاکی از آن
است

دارد .همچنین این یافتهها با نتایج پژوهشهای دیگر(،21
 )23 ،22همسو می باشد.

که بین سالمت عمومی مردان و زنان تفاوت

در پایان می توان گفت که یافتههای این پژوهش

معنیداری وجود دارد()p<4/441 ، t= 3/20؛ که این نتایج

با بسیاری از پژوهشهای انجام شده هماهنگ است و

با یافتههای تحقیق محمد بیگی و همکاران(،)20

نتایج این پژوهش را تأیید می کنند .الزم به ذکر است که

جهانیهاشمی و نوروزی ( )6مبنی بر وجود بیشتر

وجود ارتباط معنا دار بین رفتارهای پر خطر و سالمت

اختالالت روانی در زنان نسبت به مردان هماهنگی دارد؛

عمومی به معنای وجود رابطه علیّت نیست .این امکان

امّا ،با نتایج تحقیقات یوسفی و دیگران ،حاجیان و

وجود دارد که رابطه بین رفتارهای پر خطر و سالمت

همکارانش(10و )15که نشان دادند زنان ازسالمت عمومی

عمومی  ،یك رابطه دو سویه باشد یا معلول متغیّر دیگری

بهتری برخوردار هستند ،هماهنگی ندارد .همچنین روشن

باشد که شناخت دقیق تر ارتباط بین این متغیّرها نیازمند

گردید که تفاوت معنیداری بین میانگین سالمت عمومی

پژوهشهای بیشتر در این حوزه است .پر واضح است که

افراد متأهّل و مجرّد در برابر رفتارهای پر خطر وجود

انجام یك پژوهش بر روی قشر دانشجو در زمینه ارتباط

ندارد ( .)p<4/132 ، t=4/335این نتایج با یافتههای

بین رفتارهای پر خطر و سالمت عمومی کافی نیست و

برماس و آسایش( )25همخوانی دارد ولی با یافتههای

نمی توان نتایج حاصل از آن را به افراد دیگر تعمیم داد؛

احمدنیا ( ،)2یوسفی و دیگران ( ،)10حاجیان و

زیرا سالمت عمومی افراد ممکن است در طول زمان و در

همکارانش ( ،)15سید احمدی و همکاران ( )16مبنی بر

موقعیّتهای مختلف دستخوش تغییر شود .با این وجود،

افزایش سالمت عمومی متأهّلها نسبت به مجرّدها

انجام پژوهشهای دیگر بر روی جمعیّتهای مختلف،

همخوانی ندارد .احتماالً این تفاوت می تواند ناشی از

جامعههای آماری گوناگون و در مقاطع زمانی مختلف

تفاوت زمینههای فرهنگی اقلیمی ،میزان آزادیهای

ضروری به نظر می رسد.

اجتماعی ،ابزارهای به کار رفته و تفاوت روشهای
شناختی باشد و نیازمند تحقیق بیشتر است.

یافتههای دیگر این پژوهش نیز نشان داد که بین
میزان رفتارهای پرخطر و سالمت عمومیدانشجویان رابطه
وجود دارد ( .) p <4/441 , r = -4/621این یافتهها با
یافتههای مطالعات کارمونا و دیگران( ،)14مارشال و
همکاران ( ،)11وایلند و دیگران ( ،)12مبنی بر وجود

تشکر و قدردانی
محقّقان بر خود الزم می دانند از معاونت محترم
پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار که حمایتهای مالی
الزم را برای انجام این پژوهش فراهم ساختند و از
دانشجویان محترمی که ما را در انجام این پژوهش یاری
کردند ،تشکر و قدردانی نمایند.

رابطه بین اختالالت روانی و رفتارهای پر خطر ،همخوانی
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Background: Awareness of status of General health of students
and identifying cases that are at risk due to lack of appropriate
social support and the signs of vulnerability can help university
officials to provide more effective prevention interventions
programs to promote mental health of students. This research
aimed to study general health of Sabzevar universities students
and its relationship with high-risk behaviors.
Materials and Methods: This study is descriptive correlation that
was conducted on921 students in the year 2011-2012. Data were
collected by a written questionnaire that includes the General
Health Questionnaire (GHQ) and Youth Risk-Taking Scale
(YRS). Pearson correlation, independent “t-test”, analysis of
variance and scheffe were applied to analyze the data through
the SPSS.
Results: The results showed that the mean scores of students
are in high risk behavior 46/36 ± 15/29 General Health 80/27 ±
8/71. Also there was significant relationship between students'
mental health and high-risk behaviors (p<0/001). The measure of
general health in medical science students was less rather than
other students (p<0/05). Also the measure of general health was
more between men against women, Master students against
Bachelor (p<0/01). But there wasn’t a significant difference
between single students against married students (p>0/05).
Conclusions: The results showed that there was relationship
between the students’ general health and their high risk
behaviors.
Key words: General health, risk behavior, Sabzevar

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

