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۵۶ 
 

  ارتباط نمایه توده بدن با افسردگی و سالمت روان دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی البرز
  

  سلمانی  هرازموسوي فر ، س نصراله نژاد ، ژاله : * نویسندگان 
   نایرا -کرج -البرز پزشکی علوم دانشگاه– باهنر شهید بیمارستان آدرس:

zalah_nasolahnagad@yahoo.com  
بدن با افسردگی و سالمت در دانشجویان دانشکده پرستاري و مامایی  ي توده ي یهنما:پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط مقدمه 

  دانشگاه البرز انجام شد.
ویان در حال تحصیلدانشکده تحلیلی است که جمعیت مورد بررسی آن دانشج –پژوهش کنونی یک مطالعه توصیفی : ها روشمواد و 

توسط پرسشنامه افسردگی  ها دادهدر پژوهش شرکت نمودند  ها آننفر از  150که  1392پرستاري دانشگاه علوم پزشکی البرز  در سال 
جمع آوري گردید.وزن و قد بدون کفش و لباس اضافه ،اندازه گیري  و نمایه توده بدن با  ) GHQبک و پرسشنامه سالمت عمومی(

، ضریب همبستگی پیرسوه ، مجذور خی و  یآزمونتو  SPSSبا نرم افزار  ها یافتهتفاده از فرمول کیلوگرم بر متر مربع محاسبه شد.اس
  رگرسیون لجستیک تجزیه تحلیل گردید .

% 6/15بود 4/22± 5/3در نمونه مورد بررسی BMIمیانگین  21±9/1 ها آن%پسر و میانگین سنی 6/24% از نمونه دختر 4/75 :ها یافته
افسردگی و  ي نمره% چاق بودند . ارتباط مثبت و معنی داري بین 4/2% داراي اضافه وزن و6/11کل دانشجویان مورد بررسی کم وزن 

بدن ارتباط معنی  ي توده ي یهنما  ي نمرهکلی سالمت روان با  ي نمره)،اما بین p<0/01،R=0/204نمره نمایه توده بدن وجود داشت (
=نسب شانس ) 2/1فاصله اطمینان و  1/20-1/02=%95با افسردگی ( BMI)هم چنین ، بین R= 0/108،p>0/157نشد ( داري دیده

  = نسبت شانس) ارتباط معنی داري دیده شد.85/6%) فاصله اطمینان و 95=38/2-78/19و محل زندگی دختران (
  را کاهش دهد. ها آناضافه وزن  تواند یمرد بررسی که بهبود خلقی دانشجویان دختر مو رسد یمچنین به نظر  نتیجه گیري :

  بدن ، افسردگی، سالمت روان ي توده: نمایه  کلیدي کلمات 


