زمینه و هدف:
سالمت روانی ،یکی از مهمترین ابعاد سالمت عمومی هر فردی محسوب می شود هرگونه اختالل در سالمت روان می
تواند سایر ابعاد انسان ان سازد .دانشجویان گروههای مختلف علوم پزشکی در آینده عهده دار سالمت جامعه خواهند بود؛
بنابراین شناخت وضعیت سالمت روانی عوامل مرتبط با آن ضروری به نظر می رسد .پژوهش حاضر با هدف بررسی
وضعیت سالمت روانی و عوامل مرتبط با آن انجام گردید.
مواد و روشها:
مطالعه از نوع همبستگی می باشد .جامعه پژوهش دادند .نمونه های پژوهش را کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه
علوم پزشکی گناباد در سال ۸۸۱۱تشکیل دادند .نمونه های پژوهش شامل  ۰۲۲نفر از دانشجویان علوم پزشکی گناباد که
به روش طبقه ای -تصادفی انتخاب شدند .نمونه ها از رشته های پرستاری (۰۲درصد) .مامایی(۰۲درصد) بهداشت
عمومی و حرفه ای ( ۰۲درصد) اتاق عمل و هوشبری ( ۸۲درصد) و فوریت های پزشکی (۸۲درصد) انتخاب شدند.
اطالعات با استفاده از پرسشنامه  GHQ- ۰۱در مورد سالمت عمومی و سبک زندگی جمع آوری شد .داده های بدست
آمده وارد نرم افزار  SPSSنسخه ۸۱شد و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار و  )...و آزمون
های آماری کای اسکوئر،آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها:
بر اساس نتایج آزمون کای دو ،سالمت عمومی با ورزش )(p<0/001تغذیه )(<0/001سیگار کشیدن)، (p=0/027
رعایت اصول ایمنی ) ،(p<0/001کنترل استرس )(p<0/001ارتباط معنی دار و با جنس دانشجویان )(p=0/215و
وضعیت تاهل )(p=0/082مقطع تحصیلی) (p=0/067ارتباط نداشت .سالمت عمومی با ابعاد سبک زندگی ارتباط
معنی داری داشت).(p<0/001
نتیجه گیری:
یافته های پژوهش نشان داد که سبک زندگی با سالمت عمومی دانشجویان مرتبا بوده و بیش از نیمی از دانشجویان در
زمینه سالمت عمومی و عملکرد اجتماعی و ورزش وضعیت نامطلوبی داشتند .که اقدامات کارشناسی الزم را می طلبد و
جهت ارتقاء فعالیت ورزشی دانشجویان فراهم نمودن امکانات ورزشی مناسب در محیط دانشگاه همچنین تشویق دانشجویان
به منظور استفاده از این امکانات ورزشی در جهت ارتقا سبک زندگی و سالمت عمومی توصیه می شود
واژه های کلیدی  :سبک زندگی ،سالمت عمومی دانشجویان علوم پزشکی

