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ارتباط سالمت روان، اشتغال و تحصيالت دانشگاهي در بين زنان دانشجوي 
  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  
  ، عارفه عرفان٭عليترضا يوسفي، مريم برا علي

  
  
  

  چكيده
امـر، از   يـن از ا يـران نبـودن ا  يدر جهان و مستثن يدانشگاه يالتزنان و دختران به تحص يآور يروزافزون رو يششدن افزا يرگ همه :مقدمه

ـ  يفراوان يها بحث يگر،داشته باشد از طرف د تواند يبا سالمت روان زنان و دختران م يالتتحص ينا يزانكه م يطرف و ارتباط يك  يرا در پ
خـود   يآمـوزش عـال   يالتهرچه زنان، بـه تحصـ   يا، كه آمسأله ينا يساز ارتباط و شفاف ينوجود ا يينمطالعه با هدف تع ينلذا ا ؛داشته است

  .است يدهانجام گرد ير،خ يا شود يافزوده م يزبه سالمت روان آنها ن يفزايند،ب
مـرداد   در يتصـادف  يـري گ اصفهان با روش نمونـه  يزن در دانشگاه علوم پزشك ياننفر از دانشجو 120 ي،همبستگ- يفيپژوهش توص يك در :ها روش
 يـز ن و )Goldberg Health Questionnaire(  گلـدبرگ  يسالمت عموم  داردها از پرسشنامه استان داده يآور به منظور جمع. انتخاب شدند 1387

قرار  يلو تحل يهمورد تجز spss يآمار شده با استفاده از نرم افزاز يآور جمع يها داده.استفاده شده است يانپاسخگو يكدموگراف تفرم اطالعا
  .گرفت
هاي كارشناسي و دكتري دانشجويان، تفاوت معنادار آماري وجود داشت؛  دوره بين ميانگين سالمت روان دانشجويان كارشناسي ارشد با  :نتايج

 يالتتحص يزانم  گيري دوره كارشناسي ارشد از سالمت رواني باالتري برخوردار بودند، به عبارتي بين كل نمونه تصميم ينكه در ب طوري به
اشتغال  يتسالمت روان آنها، بر حسب وضع ينطور ب وجود داشت؛ هميندانشجويان زن با سطح سالمت روان آنها، رابطه معنادار  يعال زشآمو

زنان و دختران شاغل نسبت به  يبه عبارت. خورد ي، نيزتفاوت معنادار به چشم م >05/0P ، در سطح تأهل يتو وضع) نبودن ياشاغل بودن (
  .بودندبرخوردار  يباالتر يمتأهل نسبت به مجردين از سالمت روان زنانغير شاغليين، و 

. در ارتباط باشد تواند يآنها م يشغل ينو تأم ينقشر به جرگه متأهل ينا يوستنپ  با كرده يلسطح سالمت روان زنان تحص :گيري نتيجه
طرف؛ و استفاده  يكاز  باشند يخود م يدانشگاه يالتكه به دنبال ادامه تحص يزنان و دختران ينازدواج در ب يحرواج فرهنگ صح ينبنابرا
در رابطه با سطح سالمت روان  يمهم و اساس ياردو امر بس يگر،مطلوب از طرف د يشغل يتآنها و قرار گرفتن در موقع هاي مندياز توان ينهبه

  .سالمت روان از دوره كارشناسي ارشد به دكترا جاي تأمل و بررسي بيشتري در تحقيقات آتي وجود دارد  چرايي كاهش  در مورد. باشد يآنها م
  

  زنان، سالمت روان ي،دانشگاه يالتاشتغال، تحص :يديكل يها واژه
  754تا  748 ):5(10؛ 1389زمستان ) / نامه توسعه آموزش ويژه(مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  
   

                                                 
يم براتعلي، دانشجوي دكتري و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه مر :نويسنده مسؤول *

  baratali_540_1359@yahoo.com  )خوراسگان(آزاد اسالمي، واحد اصفهان 

                                                                                 
 آموزش پزشكي و مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي گروه )دانشيار (رضا يوسفي علي

. اصفهان، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
)aryousefy@edc.mui.ac.ir( ريزي  عرفان كارشناس ارشد برنامه؛

 (aerfan3024@yahoo.com)آموزشي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               1 / 7

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1558-en.html


  بين زنان دانشجوارتباط سالمت روان، اشتغال و تحصيالت دانشگاهي در   رضا يوسفي و همكاران علي
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  مقدمه
 يها از موهبت يكي ،ينشاط و احساس خوشبخت ،يشاداب

ها  به انسان يو سالمت روان يتندرست هياست كه درسا ياله
از  يكي يبر آن، سالمت روان عالوهشده است؛  اعطا

ها محسوب  عوامل مؤثر در ارتقا و تكامل انسان نيمهمتر
 او ي دانشجو زنان در ژهيامر به و نيا. شود يم

؛ چرا كه )1(برخوردار است ياريبس تياز اهمآموخته،  دانش
مقابله با  ييتوانا شه،يو حفظ سالمت فكر و اند جاديا

روابط سالم و  جاديا ييتوانا ،يدگمشكالت روزمره زن
و پرثمر از  ارد هدف يبا همنوعان و داشتن زندگ مانهيصم
در جامعه رو به رشد  و برخوردار است ياديز تياهم
و  طياز گذشته در برابر شرا شيكه گروه زنان ب يكنون
، بر اند قرار گرفته ينامساعد و فشارآور زندگ يرهايمتغ

  ).3و2(افزايد اهميت موضوع مي
  حضور عوامل متعدد، طهدانشگاه به واس يليدوره تحص

به دانشگاه  ورود به عبارتي .باشدفشارزا  يا دورهتواند  مي
مقطعي بسيار حساس در زندگي نيروهاي كارآمد و فعال 

اي در زندگي  عمده با تغييرات در هر كشوري است و غالباً
اه در روابط اجتماعي و انساني آنها همر  فرد، به خصوص

 ها،با فشار قرار گرفتن در چنين شرايطي، غالباً. است
عملكرد  ،م بودهأتو  هاي خاص اين دوره، ها وهيجان نگراني

ثير أرا تحت ت رواني آنها و در نهايت، سالمت و بازدهي افراد
سطوح استرس در دوره  ديبا توجه به تشدو  دهد قرار مي

از  يتوان انتظار داشت درصد يم يدانشگاه التيتحص
كه سطوح باالتر  ييبه خصوص زنان دانشجو انيدانشجو

باشند، در معرض خطر ابتال به  يرا دارا م يريپذ بيآس
  ).8و1و7و6و5و4(رنديگ يقرار م  خاص ي روان ي ها يماريب

به  افزايش مراجعه دانشجويان به مراكز مشاوره دانشجويي
د وجود ؤيهاي اخير م در سال خصوص زنان دانشجو،

ه ئروزافزون آنها بوده و نياز به مداخله و ارامشكالت 
                                                                                 

ح شده و در اصال 21/11/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  2/10/89اين مقاله در تاريخ 
  .پذيرش گرديده است 26/11/88تاريخ 

  ).9و7و6و5و3(كند خدمات را طلب مي
 انيدانشجوتحقيقات زيادي؛ ارتباط بين سالمت رواني  در

 نيسن انينشان داد كه دانشجو  يليدر رابطه با عوامل تحص
 انيدانشجو زيسال سوم و ن انيدانشجو نيباالتر و همچن

از سالمت  انيدانشجو گريا دب سهيشبانه در مقا يها ورهد
 ها پژوهش يها افتهي نيهمچن. برخوردارند يكمتر يروان
و  يليسن، سنوات تحص يرهاياست كه متغ نياز ا يحاك

، وضعيت اشتغال و تأهل  انيدانشجو يلينوع دوره تحص
  ).10(دارد يآنها رابطه معنادار يبا سالمت روانآنها 

نيز تحقيقات  هتحصيل كرددر مورد وضعيت اشتغال زنان 
دهد كه وضعيت سالمت روحي و رواني شاغلين  نشان مي

  ).12و11(باشد نسبت به غير شاغلين بهتر مي
هاي حساس بهداشتي بوده  زنان يكي از گروهكه  از آنجايي

جامعه را تضمين  و سالمت آنان سالمت خانواده و متعاقباً
، نقش به زنان كند، پرداختن به مسائل سالمت روان مي
  ايندر ي مشكالت  .كند يم فايا ،يرا در سالمت عموم ييزاس

موجب از بين رفتن نيروي  تواند جمعيت مذكور ميزمينه در 
و زماني  علمي و اقتصادي قشر جوان و فعال جامعه گردد

و  تحصيل كردهكه اين بحث در ميان گروه زنان 
هاي مؤثر در جامعه، مطرح  اين پتانسيل - دانشگاهي

  ).13(شود چندان مي دو مسألهميت گردد، اه مي
طراوت و شادابي، عملكرد فردي، اجتماعي و طرف ديگراز 

، مرهون سالمت رواني آنان است تحصيل كردهزنان شغلي 
و برداشتن موانع ولو بسيار كوچك از پيش پاي آنها موجب 

كمي و كيفي در ابعاد مختلف زندگي فردي و  يارتقا
  ).5(اجتماعي آنان خواهد بود

كه  رانيا ي چوندر كشور يليمسااين كه چنين توجه به ا ب
برخوردار است  يخاص تياست از اهم يآبستن رشد و ترق

 التيتوان دوره تحص يم نيبنابرا ،از آن غفلت نمود دينبا و
حساس  اريبس يرا، دوران ي زنانو دانشگاه يآموزش عال

به حفظ  به شمار آورد و آنها يو سرنوشت ساز برا
 يتوجه جد ،دوران نيدر ا اين گروهم و روان سالمت جس
  .مبذول داشت
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  رضا يوسفي و همكاران علي  ارتباط سالمت روان، اشتغال و تحصيالت دانشگاهي در بين زنان دانشجو
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اصلي در اين تحقيق اين است كه با توجه به شور ه مسأللذا 
اعم از شاغل  - بااليي كه زنان دانشگاهيه و اشتياق و انگيز

رغم  علي –و غير شاغل، متأهل ومجرد، جوان و مسن 
 هاي فراوان در هاي متعدد و مشغله ها و نقش ليتمسؤو
ها  به ادامه تحصيالت باالتر و تكميل آن در دانشگاه  زندگي،

دارند، آيا موضوع بسيار مهم و حساس سالمت روان اين 
گروه، در طول اين دوران، دستخوش نوساناتي خواهد شد؛ 

توان بين ميزان تحصيالت آموزش عالي  به عبارتي آيا مي
  .اي يافت زنان، اشتغال و سطح سالمت روان آنها رابطه

 
  ها روش

همبستگي به علت فراهم بودن  - در اين پژوهش توصيفي
امكانات براي پژوهشگران در دانشگاه علوم پزشكي 

زنان دانشجوي اين دانشگاه به عنوان جامعه  اصفهان، 
 ،يآمار جامعه نينفر از ا 120تحقيق در نظر گرفته شدند و 

ساده، انتخاب شده و مورد  يتصادف يريگ با روش نمونه
ها از  داده يآور به منظور جمع. العه قرار گرفتندمط

 يبررس يبرا) سؤالي12فرم( GHQپرسشنامه استاندارد 
 ان،يپاسخگو كياطالعات دموگراف زفرميسالمت روان و ن

توسط  GHQپرسشنامه استاندارد  .استفاده شده است
 كيپرسشنامه مذكور . شد هيته) 1988(امزيليگلدبرگ و و
در  است كه معموالً يخود سنج بر روش يآزمون مبتن

 كي يكه دارا يكسان يابيبا هدف رد ينيبال يها مجموعه
اين . رديگ يهستند، مورد استفاده قرار م يروان لاختال

كمي، زياد و  اي خير، گزينه پرسشنامه داراي سؤاالت چهار
گذاري ليكرت به  كه در آن از روش نمره  باشد خيلي زياد مي

. شوند نمره داده مي) 3- 2- 1- 0(ز ها ا صورتي كه گزينه
گذاري در  حداكثر نمره آزمودني با اين روش نمره

بالطبع هرچه نمره فرد در . باشد مي 36پرسشنامه مذكور 
اين آزمون كمتر باشد از سالمت روان بهتري برخوردا 

 نيا يهمبستگ بيضر امزيليگلدبرگ و و. باشد مي
 مدي و همكارانمعت .)14(گزارش نمودند 89/0پرسشنامه را 

 85/0را  يسؤال 12پرسشنامه  ييايپا بيضر) 1381(

با استفاده از  زيپژوهش حاضر ن در .)15(گزارش نمودند
بدست آمد  زيآزمون ن ييايپا بيكرونباخ، ضر يآلفا بيضر

پرسشنامه  يبرا يمطلوب بيبوده و ضر 89/0كه برابر با 
هاي  با استفاده از روش.باشد يسالمت روان م يسؤال 12

تحليل دو گروه مستقل و    t يها نآمار نوصيفي و آزمو
 SPSS-18 افزار واريانس در آمار استنباطي و توسط نرم

آوري شده و  عها و اطالعات جم تجزيه و تحليل داده
  .شد ، انجاماستخراج نتايج

  
  نتايج
آزمون معناداري تفاوت ميانگين سالمت روان در سه  :1جدول 

ارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري گروه دانشجويان زن ك
  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

ميزان
تحصيالت 
  دانشگاهي

انحراف  ميانگين  تعداد
  معيار

F  Sig. 

  كارشناسي
كارشناسي 

  ارشد
 دكتري 

24  
53  
43  

26.75  
21  

27.48  

4.81  
0.01  
3.85  

58.471 
  

0  

  
با توجه به معنادار بودن تفاوت بين ميانگين سالمت روان *

در جدول فوق، ) مقطع تحصيلي(سب ميزان تحصيالت بر ح
اين تفاوت بين سالمت روان   ، و نتايج آزمون تعقيبي توكي

دانشجويان كارشناسي ارشد با دو مقطع ديگر مشهود و 
كه اين مقطع از سالمت روان باالتري   معنادار بود، به طوري

كارشناسي و دوره دكتري برخوردار  هنسبت به دو دور
  .بودند

آزمون معناداري تفاوت ميانگين سالمت روان در  :2جدول 
دانشجويان زن دانشگاه علوم پزشكي اصفهان برحسب وضعيت 

  اشتغال
وضعيت
  اشتغال

انحراف   ميانگين  تعداد
  معيار

T Sig. 

  0.000  9.759 2.713.79  21.74  65 شاغل
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  27.71  55  غيرشاغل
  

وان در آزمون معناداري تفاوت ميانگين سالمت ر :3جدول 
برحسب وضعيت   دانشجويان زن دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  تأهل
وضعيت 

  تأهل
انحراف   ميانگين   تعداد

  معيار
T Sig. 

  مجرد
  متأهل

47  
73  

27.53  
22.36  

4.20  
3.14  

7.313  0.000  

  
  بحث

زنان و ) دانشگاهي(بين ميزان تحصيالت آموزش عالي
ر آماري دختران و سطح سالمت روان آنها، رابطه معنادا

كه دانشجويان دوره   طوري  گردد؛ به مشاهده مي
كارشناسي ارشد نسبت به دكتري و كارشناسي از سالمت 

  .روان باالتري برخوردار بودند
، مبني بر عدم وجود تفاوت بين  اين يافته با نتايج تحقيقي

هاي مختلف تحصيلي در  ه سالمت روان دانشجويان دور
و نيز ) 16(باشد غيرهمسو مي دانشگاه علوم پزشكي زنجان،

هاي تحقيقي كه سطح سالمت روان بيشتري را در  با يافته
هاي باالتر تحصيلي نسبت به دانشجويان  دانشجويان دوره

داد، تا حدي غير همسو است؛  تر، نشان مي نييهاي پا دوره
با نتايج تحقيقي كه تفاوت معناداري را بين سالمت   ولي

هاي  تر و دانشچويان سال نييپا هاي روان دانشجويان سال
  ).18و17(كرد، همسويي دارد آخر و تكميلي، گزارش مي

 درتوان گفت كه  به طور كلي با توجه به نتايج اين تحقيق مي
 زانيهرچه م ،يعال التيتحص يزنان و دختران دارا انيم

كارشناسي به كارشناسي ارشد ارتقا  هاز دور التيتحص
 يدواريآلها و ام دهيتحقق ا ،يزندگاز  تيرضا زاني، ميابد مي

بوده و در  شتريروح و روان ب يو سالمت يو اعتماد به زندگ
آلها و  دهيا انيم يشتريآنها، انسجام ب يروند و بطن زندگ

؛ ولي با باالتر رفتن تحصيالت از )19(ها وجود دارد تيواقع
عوامل ديگري وجود   سطح كارشناسي ارشد به دكتري،

،  شود ايين آمدن سطح سالمت روان آنها ميدارد كه باعث پ
كه خود اين عوامل نياز به بررسي و تحقيقات بيشتري در 
آينده دارد كه بايستي در بين دانشجويان دكتري دانشگاه 

به   علوم پزشكي صورت گيرد و علل و چرايي اين موضوع
  .طور همه جانبه مورد بررسي قرار گيرد

كه بين سالمت روان دهد  همچنين اين تحقيق نشان مي
دانشجويان زن دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، بر حسب 

، رابطه وجود دارد؛ )شاغل بودن يا نبودن(وضعيت اشتغال 
كه زنان شاغل از سالمت باالتري نسبت به غير   به طوري

  .شاغالن، برخوردارند
دهد كه استقالل اقتصادي و اشتغال،  تحقيقات نيز نشان مي
باشد واين با يافته  سالمت روان مي باعث ارتقاي سطح

طور نتيجه تحقيقي  همين). 20( تحقيق حاضر همسويي دارد
شاغل و غيرشاغل از نظر  بين دانشجويان  داد، كه نشان مي

و ميزان  شود ميداري مشاهده اسالمت رواني تفاوت معن
و ) 16(تر بوده است اختالل در دانشجويان غيرشاغل شايع

نسبت به افراد  رشاغليان داد افراد غنشتحقيقي ديگر كه، 
اند و سالمت رواني  ي بودهشتريب يپرخاشگر يدارا، شاغل

اند، از تحقيقات همسو با يافته فوق در  تري داشته نييپا
  ).16و13(باشد تحقيق حاضر مي

داد اشتغال به كار  ي كه نشان ميقيتحقهمچنين اين يافته با 
وجبات تفاهم بيشتر داراي تحصيالت دانشگاهي، هم م  زنان

كند و هم بر سالمت  در زندگي با خانواده آنها را فراهم مي
  ).21(افزايد، همسويي دارد روان آنها مي

تحقيق حاضر گوياي  ههمچنين تحقيق ديگري مؤيد يافت
توانمند  ارتباط بين افزايش سالمت جسم و روان زنان و 

 ).22 ( باشد سازي و بازدهي بيشترشغلي آنان مي
توجه به يافته تحقيق حاضر و نتايج حاصل از تحقيقات با 

توان گفت كه به طور كلي زنان و به  متعدد در اين زمينه، مي
، )دانشگاهي(خصوص زنان داراي تحصيالت آموزش عالي 

اگر به اشتغال مناسب دست يابند و نقش مفيدي را در 
 شود، جامعه ايفا كنند، غير از منافع مادي كه نصيب آنها مي

دهد، و در  يك احساس رضايت دروني به آنها دست مي
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شان،  صورت وجود يك برنامه منظم و درست در زندگي
گير آنها،  هيچ احساس بطالت و بيهودگي در زندگي، دامن

شود و همه اينها منجر به ارتقاي سالمت روان آنها،  نمي
البته با . گردد طبق يافته تحقيق حاضر در اين مورد، مي

رسد  تحقيقات غير همسو با اين تحقيق، به نظر ميتوجه به 
كه اگر شرايط اشتغال زنان، پر از تنش و اضطراب و 

هاي متضاد و غير دلخواه آنان باشد،  مستلزم ايفاي نقش
روان  با سالمت احتماالً اين نوع اشتغال، ارتباط معكوسي

  .آنها داشته باشد
حصيل تو سطح سالمت روان زنان   تأهل تيوضعدر مورد 

دهد كه بين سالمت روان آنها، بر  ، اين تحقيق نشان ميكرده
كه زنان   حسب وضعيت تأهل، رابطه وجود دارد؛ به طوري

متأهل از سالمت روان باالتري نسبت به مجردها، 
  ).18و13و5(برخوردارند

  
  گيري نتيجه

دهد كه وضعيت اشتغال با وضعيت  نتايج اين پژوهش نشان مي
التحصيل دانشگاهي،   ن زنان دانشجو يا فارغتأهل و سالمت روا

رسد كه در جامعه جهاني امروز  باشد؛ به نظر مي مرتبط مي
هرچه زنان و دختران در ميدان فعاليت، پويايي، تحرك و 
سرزندگي و تالش سالم، در زندگي فردي و اجتماعي شان، قرار 

توانند از سالمت روحي و جسمي  تري مي گيرند، به طرق آسان
ها و  د محاقظت نموده، خود را در برابر بسياري از بيماريخو

ناگفته نماند كه با توجه به . اختالالت گوناگون رواني بيمه نمايند
فراهم بودن امكانات براي محققين دردانشگاه علوم پزشكي 

تعميم   اصفهان و انجام گرفتن اين پژوهش در دانشگاه مذكور،
اي علوم پزشكي كشور بايستي ه نتايج اين تحقيق به كل دانشگاه
توان با مطالعات آتي به بررسي  با احتياط صورت گيرد و مي

  .ها نيز پرداخت در آن دانشگاه مسألهاين 
  

  پيشنهادات
با توجه به اينكه با ارتقا از كارشناسي ارشد به دوره  - 1

تحقيقاتي در   كند، دكتري، سالمت روان سير نزولي پيدا مي
پيش آمده در   مسألهو چرايي اين  راستاي بررسي عوامل

شود در گروه  يابد كه پيشنهاد مي آينده ضرورت مي
  .دانشجويان دكتري اين تحقيق انجام شود

به دختراني كه ازدواج را مانع پيشرفت و ترقي و ادامه  - 2
دانند،  تحصيالت و گاهي مخلّ اعصاب و روان خود مي

براي ازدواج،  هاي پيش آمده شود كه به موقعيت پيشنهاد مي
تري، بينديشند و بدانند كه زنان  تر و عاقالنه به طور عميق

 ، از)اند كه االبته انتخاب درستي در ازدواج داشته(متأهل 
سالمت روان بهتري نسبت به زنان مجرد برخوردارند و 

تواند به سرعت پيشرفت فردي  انتخاب صحيح در ازدواج مي
خود به حفظ و ارتقاي  و اجتماعي آنان نيز بيفزايد و اين

   .سالمت عمومي آنها كمك خواهد كرد
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The Relationship between Mental Health, Employment and Having 
Higher Education among Female Students of Isfahan University of 

Medical Sciences 
 

Alireza Yousefy1, Maryam Baratali2, Arefeh Erfan3 

 
Abstract 
 
Introduction: Women's worldwide tendency toward higher education has been controversial in recent decades 
and Iran is not an exception in this regard. On the other hand, the education level could be related to women's 
mental health. Hence, this study was performed to determine this relationship and elucidate the query if the 
mental health enhances along with enhancement of educational level. 
Methods: In this descriptive-correlative study in August 2008 in Isfahan University of Medical Sciences, 120 
female students were selected through random sampling method. Data gathering tool was standard 
questionnaire of Goldberg for public health (Goldberg Health Questionnaire) and demographic data form for 
respondents. Collected data was analyzed by SPSS software using descriptive and inferential statistics. 
Results: A significant statistical difference was observed between mean of mental health of Master degree 
students compared to that of Bachelor and PhD students; i.e. among the total study population, Master degree 
students had a higher level of mental health. In other words, there was a significant relationship between mental 
health of female students and their educational level. Similarly, a significant difference was observed between 
their mental health condition and factors such as occupational status (being employed or unemployed) and 
marital status (P<0.05). In other words employed women compared to unemployed and married women 
compared to single women enjoyed higher level of mental health.  
Conclusion: Educated women's mental health could be related to their getting married or employed. Therefore, 
dissemination of an appropriate marriage culture among woman who follow higher education, appropriate 
application of their abilities, and their assignment into right occupations are essential factors determining their 
mental health. More studies are needed to explore the association between reduction of mental health and 
continuing education in PhD level. 
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