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 بررسي و مقايسه عوامل دموگرافيک دانشجويان از نظر ميزان سالمتي رواني

 

*پروانه دودمان
 **  مصطفي عباسي ، 

 

،   3993-19391پستی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی صندوق عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، *

fdoodman@gmail.comهران، ایرانت
 

 m.abbasi@srttu.eduران، ایران ،ته،دانشگاه شهیدرجایی 1کارشناس ارشد آموزش شیمی  **

 

 

 

 چکيده

 
دانشجویان از نظر میزان سالمتی  )جنس و رشته تحصیلی(عوامل دموگرافیک  هدف از پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه

شرکت کنندگان . درگروهی از دانشجویان بود )عالئم جسمانی، اضطراب، افسردگی و عملکرد اجتماعی)روانی و ابعاد آن 

این عده . دند که به شیوه تصادفی طبقه اي انتخاب شدندبو )پسر 138دختر و  389)دانشجو  125پژوهش شامل 

تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از تحلیل واریانس دو راهه  .را تکمیل نمودند )1939گلدبرگ، )پرسشنامه سالمت روانی 

بدین معنی . اردبیانگر آن بود که جنسیت و رشته تحصیلی به صورت تعاملی بر سالمتی روانی دانشجویان تاثیر معناداري د

به عالوه نتایج . که جنسیت و رشته تحصیلی به عنوان متغیرهاي تاثیرگذار بر سالمتی روانی دانشجویان مطرح می شوند

آزمون تی مستقل نشان داد که بین دختران و پسران از لحاظ میزان سالمتی روانی و دو مولفه اضطراب و عالئم جسمانی 

ین معنی که میانگین نمره دختران در سالمتی روانی بیشتر از پسران است و میانگین بد.  تفاوت معناداري وجود دارد

همچنین یافته هاي توصیفی نشان داد که بهترین وضعیت . نمرات اضطراب و عالئم جسمانی پسران بیشتر از دختران است

علوم انسانی و بعد از آن پسران  دختر رشته هاي علوم پایه و سپس دختران رشته هايسالمتی روان مربوط به دانشجویان 

 . رشته هاي علوم انسانی و در نهایت پسران رشته هاي علوم پایه می باشد
 

 سالمتی روان،جنسیت، رشته تحصیلی : واژه هاي کليدي

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 mabbasi2008@gmail.com دبیرمدارس منطقه گله دار  فارس ،ابواب جمعی اداره کل آموزش وپرورش استان . 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 2 

 

 

 

 مقدمه
سالمت روان به عنوان یکی از جنبه هاي اساسی سالمتی الزمه یک زندگی مفید، موثر و شادي بخش است وسالمت روانی 

قشر وسیعی از افراد جامعه دانشجویان می باشند و هر ساله . افراد جامعه الزمه ي رشد و شکوفایی و اعتالي آن جامعه است

ورود به دانشگاه مرحله بسیار حساسی است و مستلزم به کارگیري مهارتهاي  هزاران دانشجوي ایرانی وارد دانشگاه می شود،

و ورود به این مرحله سرآغازي است براي برخورد با افراد وگروهها و شرایط . جدید سازگاري با محیط دانشگاه می باشد

به علت عدم آشنایی قبلی جدید که به طبع دانشجویان باید با این موقعیتها و افراد جدید سازگار شوند و از طرفی 

دانشجویان با محیط دانشگاه و همزمانی این شرایط با استقالل و جدایی از خانواده فشار روانی بسیاري براي دانشجویان به 

همچنین کمبود امکانات، زندگی خوابگاهی، افزایش حجم دروس، شدید شدن رقابت درسی با توجه به . همراه می آورد

با توجه به این . عدم عالقه به رشته تحصیلی زمینه ساز اختالالت روانی است  تر و با استعدادتر، قبول شدن افراد باهوش

مشکالت و فشارهاي دوره دانشجویی ضروري است که تحقیقات بیشتري در زمینه افزایش سالمت روانی دانشجویان انجام 

وجه به رشد همه جانبه شخصیت پرورش یابندگان زیرا هدف تعلیم و تربیت هدایت رشد جسمانی و روانی و ت. گرفته شود

 بنابراین بزرگترین هدف و رسالت دانشگاه به عنوان یک نظام پرورشی این است که شخصیت و(. 1339، 1سیف)است 

نظامهاي تعلیم و تربیتی دانشگاه همان طور که از وضعیت تحصیلی . .سالمت روانی افراد را از راههاي مختلف افزایش دهد

یان به طور مستمر ارزشیابی می کنند باید از سطح سالمت روانی دانشجویان هم اطالع داشته باشند به دلیل اینکه دانشجو

هر چه دانشجویان از نظر روانی سالمتر باشند به همان میزان از نظر شخصیتی و عقالنی و عاطفی رشد پیدا می کنند و 

بد و از طرفی با آرامش بیشتري با موقعیت هاي جدید دانشگاه قدرت حل مساله و تصمیم گیري در آنها افزایش می یا

 .سازگار می شوند

در سالهاي اخیر محققان به دالئل متعدد میزان سالمت روانی دانشجویان را مورد بررسی و مطالعه قرار داده اند از       

؛ 1333، 1؛ هومن1381، 5؛ رحیمی1383 ،3؛ پاکیزه1389 ،2صمد ایزدي و یعقوبی)جمله این تحقیقات می توان به تحقیق 

. اشاره نمود( 1381، 9؛ کردنوقابی و همکاران1381 ،8؛ سهرابی، نوبخت1333، 3؛ کافی، بوالهري، پیروي1381، 9مکارمی

همچنین در ایران آمارهاي موجودحکایت از آن داردکه فشارهاي روانی رو به افزایش است و اختالالتی چون افسردگی، 

 11و نریمانی( 1335، 11ساعتچی)اضطراب و غیره گسترش بیشتري نسبت به گذشته داشته است  خودکشی، اعتیاد،

. درصد دانشجویان از اضطراب باالیی رنج می برند 1/25در مطالعه اي در دانشگاه اردبیل به این نتیجه رسید که ( 1381)
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رد دانشگاه از نوعی عدم سالمتی رنج می دانشجویان تازه وا19/1گزارش کرده اند که حدود ( 1381) 1مرادي و همکاران

روزانه، )وهشی سطح بهداشت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاههاي  در پژ( 1381)و کردنوقابی و همکاران . برند

روزانه، شبانه و )را مورد بررسی قرار دادند نتایج نشان داد که بین سالمت روانی دانشجویان دانشگاههاي  (شبانه، پیام نور

رابطه بین ( 1383)همچنین پاکیزه . و بین سالمت روانی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود نداشت( یام نورپ

سالمت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان را مورد بررسی قرارداد، نتایج نشان داد که بین عملکرد تحصیلی و سالمت 

یعنی هرچقدرکه عملکرد تحصیلی و نمرات دانشجویان افزایش یابد . ردروانی دانشجویان رابطه مثبت و معناداري وجود دا

به بررسی و ( 2119، 3؛ الدریج1999 2دون سان)در نهایت . به همان میزان سالمتی روانی دانشجویان افزایش می یابد

هتري نسبت به مقایسه سالمت روانی دختران و پسران پرداختند نتایج نشان داد که دختران از وضعیت سالمت روانی ب

ژوهشهاي گذشته و بر اساس اینکه نظام پرورشی کشور  همان طور که وضعیت  بنابراین با توجه به پ. پسران برخوردار بودند

تحصیلی دانشجویان را به طور مستمر ارزشیابی می کنند باید از سالمت روانی آنان نیز اطالع داشته باشند از این جهت 

است که بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نوردرچه سطحی است؟ آیا تفاوتی بین میزان ژوهش حاضر بر این  مساله پ

بهداشت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشکده هاي مختلف وجود دارد؟ آیا جنسیت و رشته تحصیلی به صورت تعاملی بر 

 سالمتی دانشجویان تاثیر می گذارد؟

   

 روش
به این ترتیب که در مرحله اول از میان مراکز . روش تصادفی طبقه اي استفاده شده استمنظور تعیین گروه نمونه از ه ب

دانشگاهی دانشگاه پیام نور استان فارس، چهار مرکز بصورت تصادفی انتخاب شده است، سپس افراد گروه نمونه با رعایت 

گ گلدبر)سالمت روانی  ژوهش از مقیاس پ در این .نسبت جنسیت، رشته تحصیلی و تعداد افراد هر رشته تعیین گردیدند

مطالعات همچنین . ساخته شده است( 1939)سالمت روان توسط گلدبرگ و هیلر و مقیاس . استفاده شد (51939 ،و هیلر

و ضریب پایایی  88/1ضریب پایایی کل این آزمون را ( 1335) 1یعقوبی .می باشده مختلف نشانگر پایایی باالي پرسشنام

 .تگزارش کرده اس11/1تا  81/1را بینخرده آزمون ها 

 

 يافته ها
سپس . ژوهشی مورد بررسی قرار می گیرد در این قسمت ابتدا یافته هاي توصیفی متغیرهاي جمعیت شناختی ومتغیرهاي پ

 .فرضیه هاي پژوهشی موردتحلیل قرار می گیرد
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 پژوهشی بصورت تعاملیآماره هاي توصیفی متغیرهاي جمعیت شناختی و متغیرهاي ( : 1)جدول 

 رشته تحصيلي

 (فنی مهندسی و علوم پایه)علوم غیر انسانی علوم انسانی

 جنسیت تیجنس

 دختر پسر دختر پسر

 میانگین 
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

سالمت 

 روان کلی 
93/11 11/12 98/59 39/13 39/11 51/15 39/58 11/15 

عالیم 

 جسمانی
88/13 91/3 99/12 33/3 12/15 93/3 13/12 33/3 

 53/1 11/11 39/5 81/13 98/3 92/11 13/5 12/12 اضطراب

عملکرد 

 اجتماعی
19/13 93/2 38/13 28/5 12/13 12/3 99/13 83/3 

 95/9 39/11 29/9 31/15 59/1 99/11 91/1 95/11 افسردگی 

مشاهده می گردد هر یک از متغیرها و مولفه هاي مورد بررسی در تحقیق با توجه به رشته  1همانگونه که در جدول

در سالمت روان و ابعاد تحصیلی و به تفکیک جنسیت مورد بررسی قرار گرفته اند بطور کلی می توان چنین عنوان نمود

علوم انسانی به طور کلی میانگین نمره سالمت روان دختران از میانگین نمره سالمت روان پسران کمتر  يرشته ها ن درآ

می باشد و نشان دهنده وضعیت بهتر و مطلوبتر دختران در سالمت روان می باشد، در کلیه مولفه هاي سالمت روان در 

عیت مطلوبی دارند بجز در مولفه عملکرد اجتماعی تمامی ابعاد دخترها نسبت به پسرها در علوم انسانی از پسرها وض

 . وضعیت پسرها در رشته هاي علوم انسانی نسبت به دخترها مطلوب تر است

در متغیر سالمت روان و  39/11در رشته هاي غیر علوم انسانی در سالمت روان بطور کلی پسرها با میانگین 

قرار دارند که این وضعیت نیز مشابه وضعیت سالمت روان در رشته هاي علوم انسانی است و  39/158دخترها با میانگین 

ند و تنها در زیر مولفه عملکرد اجتماعی پسران نسبت به دخترها نسبت به پسرها از سالمت روانی مطلوب تري برخوردار

در مقایسه وضعیت سالمت روان میان رشته هاي علوم انسانی و رشته هاي . دختران از وضعیت مطلوب ترین برخوردارند

ي غیر علوم انسانی با توجه به جنسیت دانشجویان می توان بهترین وضعیت سالمت روان را مربوط به دختران رشته ها

علوم پایه و سپس دختران رشته هاي علوم انسانی و بعد از آن پسران رشته هاي علوم انسانی و در نهایت پسران رشته هاي 

 . علوم پایه در نظر گرفت

 . بهتري برخوردارند دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر از سالمت روانی: اول فرضيه

گروههاي مستقل استفاده  ت فرضیه فوق و متغیرهاي مورد بعدي از آزمونجهت بررسی این فرضیه نیز با توجه به ماهی

 .ارائه می گردد 3و  2گردید که نتایج آن در جداول
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 گروههاي مستقل جهت مقایسه سالمت روان با توجه به متغیر جنسیت آزمون(: 2)جدول 

 آماره             

 تیجنس
 t df P انحراف استاندارد میانگین تعداد

 89/12 39/12 138 پسر
218/2 121 12/1 

 31/13 38/59 311 دختر

 

تفاوت معناداري وجود دارد  در سالمتی روان بین نمرات دانشجویان دختر و پسر مشاهده می گردد2درجدول همانگونه که

و این تفاوت در  دختران است بیشتر از نمره سالمت روانی بطور معناداري پسر دانشجویان میانگین نمره و به بیان دیگر

الزم به . این است که وضعیت سالمتی روان دختران بیشتر از پسران است معنادار شده است که نشان دهنده 12/1سطح 

بیشتر باشد نشان دهنده وضعیت نامطلوب  فرد نمره گذاري سالمت روان بگونه اي است که هرچه میزان نمرهذکر است که 

میزان نمره اکتسابی افراد کمتر باشد نشان دهنده وضعیت مطلوب تر سالمت روانی  لذا هر چه .سالمت روان است فرد در

  .دانشجویان می باشد

 

  

 سالمت روان با توجه به متغیر جنسیت ابعاد گروههاي مستقل جهت مقایسه آزمون(: 3)جدول 

 مولفه ها

 
 t df P انحراف استاندارد ميانگين تعداد جنسيت    آماره

 جسمانيعاليم 
 پسر

 دختر

138 95/13 8119/3 
/5 121 13/1 

381 59/12 5313/3 

 اضطراب
 پسر

 دختر

138 11/12 1953/5 
13/2 121 111/1 

683 24/11 2882/2 

 عملکرداجتماعي
 پسر

 دختر

168 11/16 1146/6 
63/1  244 46/1 

683 23/16 1236/2 

 افسردگي
 پسر

 دختر

168 63/14 6261/2 
26/1 244 12/1 

683 86/11 8334/2 

مشاهده می شود در ابعاد سالمت روان عالیم جسمانی و اضطراب تفاوت معناداري بین ( 3)همانطوریکه در جدول 

قرار دارد میان دانشجویان  13/1سطح  دردانشجویان از حیث جنسیت مشاهده می شود بطوریکه در عالیم جسمانی

عالیم جسمانی تفاوت معناداري وجود دارد بطوریکه دانشجویان پسر به مراتب نمرات باالتري نسبت به دختر و پسر از نظر 

مولفه عالیم جسمانی وضعیت نامطلوب تري نسبت به در  دانشجویان پسر کسب نموده اند و بطور کلی دانشجویان پسر

د عالیم جسمانی دارد و دانشجویان پسر نسبت به در بعد اضطراب نیز وضعیت نسبتا مشابهی با بع. دانشجویان دختر دارند

 . دانشجویان دختر از وضعیت نامطلوب تري برخوردارند
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جهت بررسی فرضیه  .جنسیت و رشته تحصیلی دانشجویان به صورت متقابل بر سالمت روانی آنان تأثیر دارند: دوم فرضيه

آزمون به اثرات تک تک متغیرها و نیز اثرات تعاملی فوق از آزمون تحلیل واریانس دو راهه استفاده شده است در این 

 .تارائه گردیده اس3متغیرها اشاره می شود، نتایج آزمون تحلیل واریانس دو راهه در جدول

 نتایج آزمون تحلیل واریانس دو راهه بین سالمت روان با جنسیت و رشته تحصیلی دانشجویان( : 5)جدول 

 

 سطح معناداري F مجذور ميانگين درجه آزادي مجموع مجذورات متغيرها   آماره ها

 13/1 118/3 999/111 3 113/1993 صحت مدل

 11/1 5181 8531 1 8531 مدل تعاملی

 111/1 381/3 381/1533 1 381/1533 جنسیت

 159/1 99/3 391/925 1 391/925 رشته تحصیلی

 152/1 199/5 389/399 1 389/399 جنسیت و رشته تحصیلی

   391/185 591 9113 خطا

    595 133531 کل

مشاهده می شود آزمون تحلیل واریانس دو راهه جهت بررسی وضعیت تعاملی جنسیت و رشته  5همانگونه که در جدول

در سطح معناداري  381/3مشاهده شده  Fجنسیت با میزان . تحصیلی دانشجویان بر سالمت روان تأکید معناداري دارد

مشاهده شده Fقرار دارد که نشان دهنده تأثیر معنادار این متغیر بر سالمت روان است رشته تحصیلی نیز با میزان 111/1

قرار دارد که این متغیر نیز به خودي خود تأثیر معناداري بر سالمت روان دارد و در بررسی اثر  159/1در سطح  99/3

معنادار شده است که این امر تأیید  152/1در سطح  199/5مشاهده شده  Fنسیت و رشته تحصیلی با میزان تعاملی ج

کننده فرضیه فوق که نشان دهنده تأثیر تعاملی جنسیت و رشته تحصیلی دانشجویان به صورت متقابل بر سالمت روانی 

 . رح می شونداست و در واقع جنسیت و رشته تحصیلی بعنوان برخی از متغیرهاي تعیین کننده سالمت روان افراد مط

 

 نتيجه گيري و بحث
از نظر میزان سالمتی ( جنس و رشته تحصیلی)بررسی و مقایسه عوامل دموگرافیک دانشجویان  که به منظور پژوهش حاضر

پسران برخوردارند که  دانشجویان به ی مطلوبتري نسبتدانشجویان دختر از سالمت روان نشان داد که بود،انجام گرفته روان 

حاکی از وضعیت سالمت روان مطلوب دانشجویان دختر است و فرض محققان در مورد تفاوت میان سالمت روان 

این . دانشجویان دختر و پسر و وضعیت مطلوب تر دختران در سالمت روان نسبت به پسران مورد تأیید قرار گرفته است

در تبیین این . همخوانی دارد( 2113)کلر ( 1999)، دون سان (2112)سانچز ، (2119)ریج البنتایج با نتایج تحقیقات 

نتایج می توان چنین عنوان نمود که داشتن جنسیت مذکر بعنوان ید اقتصادي خانواده و نیز زیر فشار بودن آنها در مورد 

در  وهش می توان عنوان نمود کهاین پژ در دیگر نتایج. نگرانی از آینده و نیز عدم انگیزه کافی در ادامه تحصیل دانست

مورد مولفه هاي سالمت روان دانشجویان پسر در کل در مولفه هاي عالیم جسمانی اضطراب و افسردگی به مراتب نمرات 

بیشتري را کسب نموده که بیانگر وضعیت نامطلوب پسران نسبت به دختران در این مولفه هاست و در بررسیهاي بیشتر در 

ختران و پسران، مشاهده گردید که تنها پسران در بعد عملکرد اجتماعی پسران به مراتب از دختران مورد تفاوت میان د

همچنین از دیگر یافته هاي . وضعیت مطلوب تري دارند و در دیگر ابعاد دختران از پسران از وضعیت بهتري برخوردارند
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بصورت متقابل بر سالمت روانی آنان تأثیر  جنسیت و رشته تحصیلی دانشجویانژوهش حاضر حکایت از آن داشت که  پ

جنسیت بعنوان یک متغیر اساسی و معنی دار در سالمت روانی افراد جامعه تأثیر دارد و می توان یکی از عمده ترین . دارد

عامل عوامل و تأمین سالمت روانی افراد جامعه را جنسیت افراد جامعه با توجه به نقش اجتماعی آنها در نظر داشت، دومین 

که در سالمت روانی افراد و دانشجویان تأثیر بسزایی دارد رشته تحصیلی است رشته تحصیلی امروزه بعنوان نماد هویت و 

موقعیت اجتماعی افراد در آینده مد نظر قرار می گیرد و می تواند موجبات سالمت روانی را در افراد جامعه تأمین نماید، 

بیان کننده تفاوت معنی دار میان سالمت روان دختران و پسران و نیز با توجه به رشته  این امر با توجه به نتایج قبلی که

تحصیلی بود اشاره گردید، یافته ها نشان می دهد که جنسیت و رشته تحصیلی بصورت تعاملی و متقابل تأثیر معناداري بر 

نوان نمود که هنگامی که متغیرهاي جنسیت سالمت روان دانشجویان می گذارد و در تبیین این یافته ها می توان چنین ع

گیرند می توانند تأثیري بر سالمت روان دانشجویان داشته باشد و این  و رشته تحصیلی بصورت مجزا مد نظر قرار می

  .متغیرها بصورت انفرادي برسالمت روان دانشجویان تأثیر دارند

نشجویان درسالمت روانی، به مسئوالن امر پیشنهاد می وضعیت نامساعد داطبق یافته هاي پژوهش حاضر در خصوص       

سالمت روان، راههاي کاهش استرس و افسردگی به  گردد در سرفصل هاي دروس دانشگاهی، دروسی همچون بهداشت و

 مطابق با نتایج تحقیق، .آنها ارائه گردد تا بتوان بواسطه آموزش، زمینه ارتقاي وضعیت سالمت روان آنها را فراهم نمود

دانشجویان پسر بطور کلی از دانشجویان دختر داراي وضعیت سالمت روان نامطلوب تري هستند و در بعد افسردگی و 

در خصوص ارتقاي وضعیت سالمت روان . تري دارند، لذا به مسئوالن امر پیشنهاد می شود اضطراب وضعیت نامطلوب

ه به شکل گیري شخصیت و نیز وجود ریشه هاي وضعیت با توج.دانشجویان پسر تدابیر ویژه اي را مد نظر قرار دهند

سالمت روان در دوره هاي قبل از دانشگاه پیشنهاد می گردد برنامه هاي آموزشی بیشتري در سطح مدارس و هم در سطح 

افکار عمومی جامعه در رسانه هاي جمعی بویژه رادیو و تلویزیون در زمینه مسائل بهداشتی و راههاي عملی مقابله با 

افسردگی و استرس هاي روانی به اجرا در آید تا بواسطه چنین برنامه هایی سطح آگاهی در خصوص مسائل مربوط به 

با توجه به تأثیر تعاملی رشته تحصیلی و همچنین   .سالمت و بهداشت روانی از طریق چنین برنامه هاي آموزشی ارتقا یابد

می شود مسئولین امر به غنی سازي رشته هاي تحصیلی و تحول جنسیت در وضعیت سالمت روان دانشجویان، پیشنهاد 

در محتواهاي آموزشی همت گمارند تا زمینه هاي اشتغال بیشتر دانشجویان، بخصوص دانشجویان پسر، در امر تحصیل را 

 .فراهم آورند
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