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 خوابگاهی غیر و خوابگاهی) پسر و دختر (دانشجویان روانی سالمت مقایسه

   آذربایجان مدنی شهید دانشگاه
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  چکیده
 رخوابگاهیغی و خوابگاهی دانشجویان روانیسالمت مقایسه منظور به پژوهش این
 رویدادي پس نوع از توصیفی پژوهش، روش. است گرفته انجام آذربایجان مدنی شهید دانشگاه

 آماري نمونه که بودند،=N 3579 دانشگاه دانشجویان کلیه شامل پژوهش این آماري جامعه. بود
 دفیتصا گیرينمونه شیوه با و تعیین نفر 346 تعداد مورگان و کریجسی جدول از استفاده با

. دادند پاسخ) 1972(گلدبرگ) GHQ28(عمومیسالمت يپرسشنامه  به و شدند انتخاب ايطبقه
 t ، T2آماري هايروش از و تحلیل spssافزارنرم از استفاده با شده، آوريجمع اطالعات
 دانشجویان روانیسالمت بین داد نشان نتایج. گرفتند قرار بررسی مورد ANOVA و هتلینگ

 وجود تفاوت مختلف هايدانشکده دانشجویان روانیسالمت بین و غیرخوابگاهی و خوابگاهی
  .دارد وجود دارمعنا تفاوت p ≥01/0 سطح در)پسر دختر،(دانشجویان روانیسالمت بین اما. ندارد

  
  .یخوابگاه ریغ انیدانشجو ،یخوابگاه انیدانشجو ،یروانسالمت :کلیدي هايهاژو

  

  
                                                           

نتهرا دانشگاه تربیتی علوم و روانشناسی دانشکده)استادیار(عضو هیئت علمی  -  1  
  B2005z@yahoo.com ) مسوول نویسنده(- تهران دانشگاه زنان مطالعات ارشد کارشناس -  2  

تهران دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده)استادیار(عضو هیئت علمی -  3  
تهران دانشگاه تربیتی علوم و روانشناسی دانشکده)استادیار(عضو هیئت علمی -  4  

  »زن و مطالعات خانواده«
  1391 تابستان  - شانزدهم شماره -مچهارسال 

  127 -142ص ص 
  20/09/91: تاریخ ارسال
  19/06/92: تاریخ پذیرش
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  مقدمه
 در. آیدمی شمار به شناختی روان يحوزه در برانگیز چالش مباحثی از روانیسالمت

 امر این به خاصی توجه شناسی روان علم اندیشمندان و پردازان نظریه اخیر، هايدهه
  و گذارتاثیر عوامل بخش،تداوم جامعِ نظري مدل چارچوب یک در را آن تا اند،داشته
 این تبیین براي الزم تدابیر شده ارائه مدل این از تا بگذارد هم کنار در رسان،آسیب
 هر براي پویا و فعال نیروي دانشجویان آنجاکه از). 1996 ،1کرتیس(بیندیشند پدیده،

 کشورشان براي تحول و توسعه در مهمی نقش توانندمی شوند،می محسوب کشوري
 این که دباشمی همراه به هاییتنش و فشارها با دانشجویی زندگی اما باشند، داشته
. آنهاست خانواده و فرد زندگی به مربوط بخشی دانشگاه، محیط به مربوط بخشی فشارها
 به توجه عدم لذا است، اجتماعی محیطی آموزشی، محیط بر عالوه دانشگاه فضاي

 صورت این در. شد خواهد غیره و آموزشی تحصیلی، افت باعث دانشجویان روانیسالمت
 رو این از. داشت خواهد هادولت و جامعه فرد، خود ده،خانوا دوش بر سنگینی هزینه
 براي دارند، دانشگاه سمت به که صعودي سیر به توجه با دانشجویان روانیسالمت تأمین

 روانیسالمت که اختالالتی موقع به تشخیص. است حیاتی و مهم بسیار کشوري هر
 شایانی کمک دانشجویان نیروابهداشت ارتقاي به تواندمی کندمی تهدید را دانشجویان

  . نماید
 مبتال هادانشگاه دانشجویان از زیادي تعداد که دارند عقیده شناسان روان از بعضی

 بدین بایدمی دانشگاه مسؤوالن بنابراین. باشندمی عاطفی مشکالت و اختالالت انواع به
 هايبرنامه و نیروا هايکلینیک و مشاوره مراکز کردن برقرار با و نموده خاصی توجه امر

     نیز دانشجویان ترینهوش با گیرگریبان گاهی که روانی امراض شیوع از بهداشتی
  ).1381 شاملو،(نمایند جلوگیري شود،می

 حالی در رود،می کار به روانی بیماري فقدان ساده مفهوم به اغلب روانی،سالمت
 روانسالمت تعریف در) 2003 (2سادوك و کاپالن. است ترگسترده بسیار مفهوم این که

 کنار جامعه با تواندمی فرد که احساس این از برخورداري و آسایش از حالتی«: اندآورده
 از. »باشد بخش رضایت او براي اجتماعی هايویژگی و شخصی هايموقعیت و بیاید

    روانی عملکرد وضعیت از است عبارت روانیسالمت نیز) 1989( 3کمپل دیدگاه
                                                           

1- Curtis. 
2- Kaplan & sadock.                  
3- Campbell. 
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 براي فرد توانایی و بخش رضایت ارتباط سازنده، هاي فعالیت به که آمیزموفقیت
 آسایش از جدا تواننمی را روانسالمت. انجامدمی حوادث با مقابله و تغییرات با سازگاري
 فرهنگ. گرفت نظر در دارد، خود در را فردي بین روابط که اجتماعی و خانوادگی فردي،
 روان استعداد: کندمی تعریف چنین را روانیبهداشت 1)2006(الروس شناسی روان بزرگ
 و بودن پذیرانعطاف دشوار، هايموقعیت براي کارکردن، مؤثر و خوشایند هماهنگی، براي
  .داشتن توانایی خود، تعادل بازیابی براي

 گیردمی جاي بهداشت کلی مفهوم درون در روانی بهداشت جهانی، سازمان دید از
 نظر از. جسمی و روانی اجتماعی، هاينقش ایفاي براي کامل واناییت یعنی بهداشت و

 با هماهنگ و موزون ارتباط قابلیت از است عبارت روان و فکر سالمت کارشناسان، این
 به شخصی تمایالت و تضادها حل و اجتماعی و فردي محیط اصالح و تغییر دیگران،

 جهانی کنگره سومین مقدماتی نکمیسیو 1948 سال در. مناسب و عادالنه منطقی، طور
  :داد ارائه را قسمتی دو تعریف این روانیبهداشت

 با که حدي در عاطفی، و روانی جسمی، نظر از که است حالتی روانیبهداشت) الف
 ممکن را رشد مطلوبترین فرد براي و باشد داشته انطباق دیگران روانیبهداشت

  .سازدمی
 در و آوردمی فراهم را رشدي چنین خود اعضاي ايبر که است ايجامعه خوب جامعه)ب

   نشان بردباري جوامع سایر به نسبت و کندمی تضمین را خود رشد حال عین
  .دهدمی

  
  مسأله بیان

 و پزشکان شناسان، روان توجه مورد باز دیر از که است ايپدیده 2روانیسالمت
 است شناختی و اجتماعی ،جسمی عوامل از ايمجموعه از متأثر و بوده دینی عالمان

 جسمی، نظر از که است حالتی روانیسالمت). 1387 رجبی، و نریمانی موحد،صادقی(
 رشد مطلوبترین فرد براي و باشد داشته انطباق دیگران روانیسالمت با عاطفی، و روانی

  ). 1380 گنجی،( سازد ممکن را

                                                           
1  - Laurus.  
2  - Mental  healf. 
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 روانی اختالل فقط را روانیسالمت)2010(،1بهداشت جهانی سازمان تعریف بر بنا
 را خود شخص هر آن اساس بر که داندمی آسایش و رفاه از حالتی را آن بلکه داندنمی
 و مفید طور به و آید، کنار زندگی هاياسترس با تواندمی و داندمی استعداد با و توانا

 .باشد داشته مشارکت اجتماع در و کند کار آمیزي موفقیت
 دیگران، با مثبت يرابطه نفس، به اعتماد املش روانیسالمت هايشاخص

 رشد و هدفمند زندگی اطراف، محیط مدیریت توانایی بهزیستی، و بودن کامل احساس
 آن سمت به باید که است هدفی بلکه نیست آماري نرم یک مفهوم این .است شخصیتی

 را ورکش یک فعال جمعیت از وسیعی قشر دانشجویان لذا. )1383 نجاتی،( کرد حرکت
 را دانشجویان روانیسالمت متعددي عوامل دنیا کشورهاي يهمه در. دهندمی تشکیل
 و شخصیت مانند درونی هايمحرك از ترکیبی تواندمی عوامل این. کندمی تهدید
 به اغلب دانشجویان بین در زیاد فشار. باشد محیطی هاياسترس مانند بیرونی عوامل

 مونک( شودمی منجر عملکرد در ضعف و سالمت تمشکال بیکاري، تحصیلی، شکست
 حساب به ايتازه موقعیت اینکه برحسب دانشجویی زندگی همچنین .2)1999 محمود، و

 اجتماعی هنجارهاي .باشد دانشجویان براي هااسترس انواع ساززمینه تواندمی آیدمی
 عواملی شده یجادا انتظارات و خانواده از خارج زندگی الزامات جدید، دوستان شبکه
 راس،( اندازدمی مخاطره به را آنها سالمت و اجتماعی و فردي سازگاري که هستند
1999(3 .  

 بیولوژیکی، خانوادگی، عوامل سو، یک از دانشگاهی هايموقعیت و شرایط بنابراین
 -فردي(مسائل پدیدارشدن براي را زمینه دیگر سوي از شخصیتی هايویژگی و ژنتیکی

 دیگران و 4لیلپس هايپژوهش نتایج کندمی فراهم پزشکی روان اختالالت و )اجتماعی
 دانشگاه به ورود اولیه هايسال در روانی و عاطفی مشکالت که دهدمی نشان) 1898(

. دارند بیشتري مشکالت هیجانی سازگاري در وارد تازه دانشجویان و دارد بیشتري شیوع
 شودمی درسی تکالیف انجام و افسردگی انگیزه، کاهش در اختالل موجب عوامل این و

 این براي روانیبهداشت تأمین لذا شد، خواهد آنها اندیشه نیروي رفتن هدر باعث خود که
 اجتماعی و روانی مسایل همه کرد قبول باید طرفی از. دارد حیاتی جنبه جامعه از قشر

                                                           
1 -World  health  organization(WHO). 
2 -  Monk,& Mahmood. 
3 - Ross. 
4- Laps ley .etc 
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 هايویژگی بلکه یستن دانشگاه اجتماعی ا یآموزشی شرایط از برخاسته دانشجویان
 روانی اختالل شدن پدیدار براي را زمینه نیز خود شخصی و خانوادگی حال و گذشته
 محل از خارج محیط در دانشجویان که امر این به توجه). 1376 خنجري،(کندمی  فراهم

 که ايویژه وضعیت و سنی شرایط دلیل به هستند تحصیل به مشغول والدین سکونت
 هايتفاوت مالی، فشارهاي جمله از .کنندمی تجربه را خاصی يهااسترس دارند

 تواندمی شرایطی چنین در گرفتن قرار. غیره و کار با تحصیل بین هماهنگی فرهنگی،
 آنان کارآیی و شده آنها تحصیلی عملکرد و بازدهی روانی، وضعیت به زدن صدمه باعث

 ممبنی نژاد،آهنکوب لسانی،دشتیده(دهدمی قرار شعاع تحت تحصیلی پیشرفت نظر از را
  ).1387 علوي، و

 شرایط دلیل به آذربایجان مدنی شهید دانشگاه که آنجا از و فوق مطالب به توجه با
 قرار تبریز شهر عنی یشرقی آذربایجان استان مرکز از کیلومتري 35 فاصله و خاص
 شهر، از دانشگاه و خوابگاهها دوري رفاهی، امکانات به دسترسی عدم علت به و گرفته،

 بیشتر براي امر این که کندمی مختلف هايزمان در تردد به مجبور را دانشجویان
 در روانیسالمت بررسی به پژوهش این لذا شود، آوراسترس است ممکن دانشجویان
  .پردازد می مدنی شهید دانشگاه غیرخوابگاهی و خوابگاهی) پسر و دختر( دانشجویان

  
  پژوهش کلی هدف

 دانشگاه غیرخوابگاهی و خوابگاهی) پسر و دختر(دانشجویان روانی سالمت ایسهمق
   آذربایجان مدنی شهید
 جزئی هايهدف
   .غیرخوابگاهی و خوابگاهی دانشجویان روانیسالمت مقایسه -1
  .پسر و دختر دانشجویان روانیسالمت مقایسه  -2
   .فمختل هايدانشکده دانشجویان روانیسالمت مقایسه -3

  
  پژوهش هايسؤال
  دارد؟ وجود تفاوت غیرخوابگاهی و خوابگاهی دانشجویان روانیسالمت بین آیا -1
  دارد؟ وجود تفاوت پسر و دختر دانشجویان روانیسالمت بین  آیا -2
 ؟دارد وجود تفاوت مختلف هايدانشکده دانشجویان روانیسالمت بین آیا -3
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  تحقیق روش
 1کرلینجر عقیده به. است ايمقایسه -علی نوع زا توصیفی حاضر تحقیق روش

 متغیرهاي یا متغیر آن در که باشدمی تحقیقی) ايمقایسه -علی( رویداديپس تحقیق
 مورد را آنها وابسته متغیرهاي یا متغیر يمشاهده با محقق و اندافتاده اتفاق قبالً مستقل
  .دهدمی قرار مطالعه

 
   آماري جامعه

 و خوابگاهی ساکن) پسر و دختر(دانشجویان شامل پژوهش ینا در آماري جامعه
 به مشغول 90-91اول نیمسال در که بود آذربایجان مدنی شهید دانشگاه غیرخوابگاهی

   .است بوده نفر =3579N آن آماري جامعه وتعداد کردند،ی م تحصیل
  

  گیرينمونه روش و آماري نمونه
 سپس و نفر، 346 تعداد به 2مورگان و کریجسی جدول از استفاده با آماري نمونه

    هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش  شاخصجدول در که (دانشکده و جنس براساس
 از پس پژوهش این در لذا .است شده انتخاب 3ايطبقه تصادفی صورت به) اند آمده
 در و شدند گذاشته کنار بودن مخدوش علت به هاپرسشنامه از مورد 17 آوري،جمع

  .دادند تشکیل را نمونه حجم نفر 329 نهایت
  
  پژوهش ابزار

 شده استفاده) GHQ28(عمومیسالمت پرسشنامه از روانی سالمت بررسی براي
 قابل مقدار که باشدمی/. 79برابر کرونباخ آلفاي ضریب پژوهش این پرسشنامه در است
 همکاران و 4بنجامین درضمن. باشدمی روانسالمت پرسشنامه پایایی ضریب براي قبولی
        ايماده28 کوتاه، فرم از هزینه و وقت در جوییصرفه منظور به نمودند توصیه

)28- GHQ (کرد استفاده توانمی روانی بیماران غربالگري )،اکبري، اخضر، حسینی 
  ).1387 شریفی، شاپا و شریفی

                                                           
1- Kerlinger. 
2 -Krejcie,R.V & Morgan. 
3 - Stratified-sampling. 
4 -Benjamin. 
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  دارد؟ وجود تفاوت غیرخوابگاهی و خوابگاهی دانشجویان روانیسالمت بین آیا -1
  

 کل نمره در غیرخوابگاهی و خوابگاهی دانشجویان عملکرد تفاوت بررسی براي t آزمون نتایج
 روانیسالمت

 داري معنی سطح df t میانگین تعداد گروه

 1/30 184 خوابگاهی
  
  روانیسالمت
 6/30 145 غیرخوابگاهی 

327 503/0- 61/0 

  
 دریافت را الزم حمایت پژوهشی سوال این که شودمی مالحظه جدول این در

 روانیسالمت متغیر در غیرخوابگاهی و خوابگاهی دانشجویان عملکرد بین یعنی نکرد
  ).<P 05/0(اردند وجود داريمعنی تفاوت

  هاي توصیفی متغیرهاي پژوهششاخص
  انحراف استاندارد  روانیین سالمتمیانگ  درصد  تعداد  آماره ها  متغیرها

  50/8  10/30  9/55  184  خوابگاهی
  88/9  61/30  1/44  145  غیرخوابگاهی

  
  محل سکونت

  38/18  71/60  100  329  کل  
  45/8  53/28  9/38  128  پسر
  جنس  37/9  47/31  09/61  201  دختر
  82/17  60  100  329  کل

  9/31  105  علوم پایه
  1/13  43  دبیاتا

  هادانشکده  4/9  31  روانشناسی

  1/16  53  فنی و مهندسی

22/3  98/1  
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 ترکیب لحاظ از غیرخوابگاهی و خوابگاهی دانشجویان تفاوت براي هتلینگ T2 آزمون نتایج
  روانیسالمت هايمولفه

  دارمعنی سطح  خطا آزادي درجه  فرضیه آزادي درجه F آماره  آماره
007/0  55/0  4  324  69/0  

  
 و خوابگاهی دانشجویان نمرات ترکیب تفاوت براي هتلینگ T2آزمون نتایج

 مقدار اساس این بر. دهدمی نشان را روانسالمت هايمؤلفه لحاظ از غیرخوابگاهی
  .باشدنمی دارمعنا  P ≤05/0  سطح در   F=55/0 معادل 007/0 آماره با آزمون

  
 هايمولفه لحاظ از غیرخوابگاهی و خوابگاهی دانشجویان تفاوت جهت مستقل t آزمون نتایج

  روانیسالمت

  تفاوت  هاهمولف
  سطح  آزادي درجه t آماره  میانگین اختالف  معیار خطاي 

  داريمعنی
  96/0  327  04/0  02/0  4/0  جسمانی عالئم

  34/0  327  93/0  53/0  46/0  اضطراب
  76/0  327  29/0  1/0  35/0  اجتماعی کنش

  93/0  327  08/0  045/0  52/0  افسردگی
  61/0  327  5/0  51/0  01/1  روانیسالمت

  
  دارد؟ وجود تفاوت پسر و دختر دانشجویان روانیسالمت ینب آیا -2

  
 روانیسالمت کل نمره متغیر در دختران و پسران عملکرد تفاوت بررسی براي t آزمون نتایج

 داريمعنی سطح df t میانگین تعداد گروه

 53/28 128 پسران
  

  روانی سالمت
 47/31 201 دختران 

327 88/2 004/0 

  
 کرد دریافت را الزم حمایت پژوهشی سؤال این که شودمی مالحظه جدول این در

 دارد وجود داريمعنا تفاوت روانیسالمت متغیر در دختران و پسران عملکرد بین یعنی
)01/0 P< .(  
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 هايمؤلفه لحاظ از جنس تفکیک به دانشجویان تفاوت براي هتلینگ T2 آزمون نتایج
  روانیسالمت

  دارمعنی سطح  خطا آزادي درجه  فرضیه زاديآدرجه F آماره  آماره
05/0  96/3  4  324  004/0  

  
 جنس تفکیک به دانشجویان نمرات ترکیب تفاوت براي هتلینگ T2 آزمون نتایج

 آماره با آزمون مقدار اساس این بر. دهدمی نشان را روانسالمت هايمؤلفه لحاظ از
  .دباشمی دارمعنا  P≥01/0 سطح در   F=96/3 معادل 05/0

  
  جنس تفکیک به دانشجویان تفاوت جهت مستقل t آزمون نتایج

  
  دارد؟ وجود تفاوت مختلف هايدانشکده دانشجویان روانیسالمت بین آیا -3
  

  )روانیسالمت پیرامون مختلف هاي دانشکده دانشجویان میانگین بین تفاوت(آنوا نتایج خالصه

  
 هايدانشکده دانشجویان عملکرد بین که دهدمی نشان آنوا باال جدول نتایج

  . P≤05/0 ندارد وجود معناداري تفاوت روانیسالمت کل نمره نظر از مختلف
  

 داريمعنی سطح آزاديدرجه t  آماره میانگین اختالف معیار خطاي تفاوت ها مولفه
 000/0 327 69/3 49/1 4/0 جسمانیعالئم

 19/0 327 49/1 69/0 46/0 اضطراب
 35/0 327 06/0 02/0 35/0 اجتماعی کنش

 14/0 327 45/1 77/0 53/0 افسردگی
 01/0 327 8/2 94/2 02/1 روانسالمت

 F  sig  مجذورات نمیانگی  آزادي درجه  مجذورات مجموع  تغییرات منابع
  4/0  022/1  147/85  5  734/425  گروهی بین
     284/83  323  813/26900  گروهی درون

        328 547/27326  کل
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  بحث و نتیجه گیري
 غیرخوابگاهی و خوابگاهی دانشجویان روانیسالمت بین آیا :کی پژوهشی سؤال

  دارد؟ وجود تفاوت
 غیرخوابگاهی و خوابگاهی دانشجویان بین که داد نشان پژوهش آماري هايیافته

  .ندارد وجود داريمعنی تفاوت آن، هايمولفه و کلی صورت به روانیسالمت لحاظ به
 زاده،ولی ؛1381فردوسی، جمله، از( یافته انجام تحقیقات با حاضر، پژوهش نتایج

 روانیسالمت در داريمعنا تفاوت دادند نشان تحقیقات این زیرا باشدمی مغایر) 1385
 تحقیقات نتیجه با حاضر پژوهش. باشدمی خوابگاهی غیر و خوابگاهی دانشجویان

 نشان هاپژوهش این. باشدنمی همسو) 1385(همکاران و لطفی و ،)1388( نیاشاکري
 به مشکوك موارد و اضطراب لحاظ به بومی غیر و بومی دانشجویان بین که دادند

 و توکلی پژوهش با تحقیق این نتایج. است آمده دست به داريمعنا تفاوت روانی اختالل
 کونتس محل لحاظ به غیربومی و بومی دانشجویان بین دریافتند که) 1385(همکاران

         پژوهشی با ضمن در .باشدمی همسو ندارد، وجود داريمعنا تفاوت دانشجویی،
 دانشجویان بین دانشگاه به ورود از پیش هايویژگی کنترل جهت) 1999(ملینگبلی

  .دارد همخوانی غیرخوابگاهی، و خوابگاهی
 از کدام هر که رسدمی نظر به چنین حاضر، پژوهش هايیافته اساس بر

 را خود گیرندمی قرار که مختلفی شرایط در غیرخوابگاهی و خوابگاهی دانشجویان
 روانیبهداشت بتوانند اینکه تا آورندمی در خود کنترل تحت را محیط و کنندمی سازگار

 بر.. .و ازدواج معیشتی، اقتصادي، وضعیت مانند دیگري عوامل لذا. نمایند حفظ را خود
 دانشجویی سکونت محل که گرفت نتیجه توانمی بنابراین .دارد تأثیر روانی سالمت

 به امر این دلیل. باشد دانشجویان روانیسالمت براي معناداري بینپیش متغیر تواندنمی
 متغیرها دیگر تأثیر تحت است ممکن روانیسالمت سازه که شودمی مربوط موضوع این
  .باشد

  دارد؟ وجود تفاوت پسر و دختر یاندانشجو روانیسالمت بین آیا: دو پژوهشی سؤال
 از پسر و دختر دانشجویان بین که دهدمی نشان پژوهش این آماري هايیافته

 در دارد، وجود داريمعنا تفاوت جسمانی يمؤلفه و روانیسالمت نمرات ترکیب لحاظ
 بین داريمعنا تفاوت افسردگی و اجتماعی کنش اضطراب، هايمؤلفه لحاظ از که حالی

) 1389(قوام ابراهیمی و میرسمیعی تحقیق با پژوهش این هايیافته. ندارد وجود گروه دو
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 و آن هايمؤلفه و دارد، دختران به نسبت بهتري روانیسالمت پسر دانشجویان که
 که) 1385(رنجبرنوشري برادران، و) 1379(کیخاوندي و ساکی پژوهش با همچنین
 تحقیقات با و. باشدمی همسو است، دختران از بهتر  پسران روانیسالمت نمرات میانگین
  .باشدنمی همسو) 1389 همکاران، و فرتمنایی ؛1388 امیدیان،(جمله از گرفته صورت

 وجود دارمعنا تفاوت که جسمانی مؤلفه با) 2010(همکاران و لی تحقیق با همچنین
 همسو ندارد، جودو داريمعنا تفاوت که روانیسالمت هايمؤلفه بقیه با و همسو داشت،

 روان اختالالت و هاشکایت عنوان با) 1997(سودر و هدوال هولم پژوهش با و. باشدمی
 موضوع تبیین در. ندارد همخوانی اضطراب، و افسردگی لحاظ به دانشجویان در شناختی

 سازندمی  مرتفع دیگران به اتکا طریق از را خود احتیاجات دخترها که کرد اشاره توانمی
 را دخترها جامعه خلقی خصوصیات نظر از و کنندمی ایفا را قهرمانی نقش ندرتب و

).                                                                                                                        1375 عظیمی، (سازدمی قهرمان را پسرها مقابل در و مهربان -معاشرتی
 هايمالك پسران و دختران که شودمی استنباط چنین پژوهش هايیافته از
 زندگی بتوانند اینکه تا گیرندمی کار به خود شناختیروان و بهزیستی براي را متفاوتی

    شناختی دیدگاه از هایافته این. کنند فراهم خود براي را کشمکش از دور به و آرام
 هايجنبه از گروه دو بین در روانیسالمت دیدگاه، این مطابق. کرد تبیین توانمی

 هايیوهش با مختلف هايمحیط در پسران که طوري به گیردمی قرار تعبیر مورد متفاوتی
    تأثیر تحت بیشتر دختران اما. کنندمی مقابله محیطی هاياسترس با مناسبتري

 قرار تأثیر تحت بیشتر مشکالت مقابل در پسران به نسبت و هستند دیگران هايدیدگاه
 ورزشی، وسایل از استفاده و خوابگاه در بیشتر عمل آزادي به توجه با پسران. گیرندمی

-سالمت شودمی باعث عوامل این که دارند شهر و دانشگاه محیط به بیشتر ترددهاي
 به نسبت دخترها حساسیت اینکه یا و. باشند داشته دختران به نسبت بهتري روانی

 جمعیتی، هايشاخص است ممکن لذا. پسرهاست از بیشتر خود جسمانی وضعیت
 به الزم. شدبا داشته نقش روانیسالمت در جنس موضوع از مهمتر محیطی و اجتماعی

  . شود انگاشته نادیده نباید بیولوژیکی عوامل از ناشی هايتفاوت که است ذکر
  

 تفاوت مختلف هايدانشکده دانشجویان روانیسالمت بین آیا: سه پژوهشی سؤال
  دارد؟ وجود
 هايدانشکده دانشجویان بین که دهدمی نشان پژوهش این آماري هايیافته

 با پژوهش این هايافتهی. ندارد وجود داريمعنا تفاوت نیرواسالمت لحاظ به مختلف
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 از برخی به مربوط کمی بررسی لحاظ از) 1376(تهران دانشگاه مشاوره دفتر پژوهش
 به توجه با. باشدنمی همسو مختلف، هايدانشکده دانشجویان بین عمومیسالمت ابعاد
 بنابراین پذیرد،می تأثیر دديمتع عوامل از و است ايگسترده متغیر روانیسالمت اینکه
   . است نکرده ایجاد روانیسالمت وضعیت در چندانی تأثیر دانشکده نوع

  
  پژوهش هايمحدودیت

 مدنی شهید دانشگاه دانشجویان روانیسالمت بررسی منظور به پژوهش این -1
 صورت احتیاط با باید هاگروه و جوامع سایر به آن نتایج تعمیم لذا باشدمی آذربایجان

  .گیرد
 استفاده خودگزارشی ابزارهاي از روانیسالمت بررسی براي پژوهش این در چون -2

 .گیرد قرار اجتماعی مطلوبیت هايسوگیري معرض در است ممکن بنابراین است شده
 زیراکه باشد ابزار و آزمون خود متغیرها، بعضی در داريمعنا تفاوت عدم شاید -3

  .تشخیصی نه دارد ربالگريغ بیشترجنبه GHQ پرسشنامه
  

  :پیشنهادها
  پژوهشی پیشنهادهاي

 زمینه در) نتایج و موضوع لحاظ از(متنوع و گسترده هايپژوهش وجود به توجه با -1
 روي آتی، هايپژوهش در شودمی پیشنهاد درآن، موجود هايتناقض و روانیسالمت
 .داد انجام فراتحلیل گرفته صورت تحقیقات

 پیشنهاد شد، انجام آذربایجان مدنی شهید دانشگاه دانشجویان بین حاضر پژوهش -2
 به نیز مدارس و هابیمارستان چون هم نهادهایی در را تحقیقات گونه این شودمی

 .آورد عمل
 زمینه و داده توسعه را دانشجویان آموزشی و فرهنگی اجتماعی، هايفعالیت -3

  .آورد فراهم را آنها مشارکت
 

  اربرديک پیشنهادهاي
 جنس تفکیک به شخصیتی هايویژگی با هاخوابگاه مسؤوالن شدن آشنا .1

 .دانشجویان
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 عاطفی شکاف کردن کم براي هاخوابگاه در اجتماعی فرهنگی، هايفعالیت افزایش .2
  .دانشجویان بین در

 دانشگاه متخصصان و مشاوران توسط جنس تفکیک به آموزشی هايکارگاه تشکیل .3
  .دانشجویان براي

  .دانشجویان آشنایی جهت روانیمشکالت خصوص در آموزشی هايبسته هتهی .4
 اینکه از دانشجویان آگاهی منظور به روانیاختالالت با دانشجویان نمودن آشنا .5

  .باشندمی درمان قابل جسمانی هايبیماري همانند روانی هايبیماري
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  :منابع
 دانشگاه دانشجویان در شادکامی و میعموسالمت وضعیت بررسی ،)1388(مرتضی امیدیان، -

  100 - 118: 1 شماره دهم، سال مشهد، فردوسی دانشگاه روانشناسی و تربیتی مطالعات یزد،
 در روانیسالمت با گراییکمال رابطه). 1385(فرزانه رنجبرنوشري، و مجید برادران، -

 سومین االتمق مجمومه خالصه. اشرفی آستانه نور پیام دانشگاه کارشناسی دانشجویان
  ..دانشجویان روانیبهداشت سراسري سمینار

 رابطه ،)1389(سمیه زاده،دشتبان و فاطمه محمدآبادي،سالمی محمدرضا؛ فر،تمنایی -
 در فرهنگ فصلنامه کاشان، دانشجویان تحصیلی موفقیت با شادکامی و روانسالمت
  .58: 2 شماره پانزدهم، سال اسالمی، دانشگاه

روانی  بررسی وضعیت سالمت،)1385(پور، مریمساز، نسرین و علیچینیتوکلی، محمدعلی؛  -
پژوهش تربیتی . 85-86دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان ورودي سال تحصیلی

   53-55: ، 21دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد، شماره
 حسن ریفی،ش پاشا و نسترن شریفی، ابوالقاسم؛ اکبري، قدسی؛ اخضر، نرگس؛ حسینی، -

 شناسی،جامعه و تربیتی علوم مشاوره، روانشناسی، زمینه در پژوهشی هايپرسشنامه ،)1387(
  .سخن انتشارات: تهران

 دانشجویان ارزشی ساختار و شخصیتی هايویژگی مقایسه و بررسی ،)1376(مسلم خنجري، -
 دانشکده رشد،ا کارشناسی نامهپایان حسین، امام طباطبایی، عالمه تهران، دانشگاههاي
  .676شماره طباطبایی، عالمه دانشگاه تربیتی علوم و روانشناسی

 هاي دوره شدگان پذیرفته عمومی سالمت بررسی ،)1376(دفتر مشاوره دانشگاه تهران -
  .نشده چاپ پژوهشی طرح. تهران دانشگاه کارشناسی

). 1389(رضالیع علوي، و ایمان ممبنی، محمدرضا؛ نژاد،آهنکوب معصومه؛ لسانی،دهدشتی -
 مقاالت خالصه .غیربومی و بومی دانشجویان در تحصیلی عملکرد با شادکامی رابطه

  .دانشجویان روانیبهداشت  سراسري سمینار پنجمین
 دانشگاه دانشجویان روانیسالمت وضعیت بررسی ،)1379(ستار کیخاوندي، و کورش ساکی، -

  12- 14 : 35و34 شماره ایالم، پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله ایالم، پزشکی علوم
عمومی، حمایت اجتماعی ادارك شده، با خودپنداره در  رابطه سالمت،)1388(نیا، ایرجشاکري -

فصلنامه علمی . دانشجویان ساکن و غیرساکن مقطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه گیالن
  .24: 3روان، دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، شمارهتخصصی سالمت

  .رشد انتشارات: تهران. روانیبهداشت ،)1381(سعید شاملو، -
     آموزش تاثیر بررسی ،)1387 (سوران رجبی، و محمد نریمانی، فریبا؛ موحد،صادقی -

 علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله. دانشجویان روانیسالمت بروضعیت مقابله هايمهارت
  .2و3 هاي شماره اردبیل، پزشکی

  .آیدین انتشارات: تهران. رشد روانشناسی بر ايمقدمه ،)1375(رضاغالم عظیمی، -
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 به کنندهمراجعه دانشجویان روانیاختالالت و مشکالت انواع بررسی ،)1382(طیبه فردوسی، -
  87: 6و7 شماره انسانی، علوم نامه تهران، دولتی دانشگاهاي مشاوره مرکز

 نصراهللا ترجمه رفتاري،علوم روانپزشکی خالصه ،)2003(بنیامین سادوك، و هارولد کاپالن، -
  .شهرآب انتشارات: تهران. پورافکاري

  .ارسباران ناشر: تهران. روانیبهداشت ،)1380(حمزه گنجی، -
 زارع، و اقدس زاده؛ قمی محمد؛ شادکام، نوري حسین؛ امیر امینیان، حسین؛ محمد لطفی، -

 شهید پزشکی علوم اهدانشگ دانشجویان روانیسالمت وضعیت بررسی ،)1385( رقیه
  54: 66و67 شماره شانزدهم، سال تزکیه، و طب پژوهشی علمی، فصلنامه زد، یصدوقی

 بررسی رابطه بین خودکارآمدي، حمایت ،)1384(قوام، صغريمیرسمیعی، مرضیه و ابراهیمی -
.  عالمهروانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاهاجتماعی و اضطراب امتحان با سالمت

  .79-84: وانشناسی و علوم تربیتیفصلنامه ر
 در دانشجویان در روانیسالمت هايپژوهش وضعیت بررسی ،)1383(اکبرعلی صفا،نجاتی -

  .دانشجویان روانیبهداشت  سراسري سمینار دومین مقاالت خالصه . ایران
 و خوابگاهی دانشجویان تحصیلی کرد عمل و روانسالمت يمقایسه ،)1383(زهرا زاده،ولی -

 روانیبهداشت سراسري سمینار چهارمین مقاالت خالصه .تهران دانشگاه رخوابگاهیغی
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