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 مقدمه

در تعريف سالمت روان بر قابليت ارتباط موزون و هماهنگ با ديگران،تغيير و اصالح محيط ) WHO(سازمان جهاني بهداشت
). 1382ميالني فر، (فردي و اجتماعي و حل تضادها و تمايالت شخصي بطور منطقي، عادالنه و مناسب تاكيد كرده است 

ها و فشارهاي زيادي را در زمينه هاي مختلف تجربه مي كنند و با تعارض دانشجويان در طول دوره تحصيالت خود استرس 
هاي گوناگوني روبرو هستند،ولذا نيازمند مهارت هاي سازشي و مقابله اي موثر جهت فائق آمدن بر مشكالت ويژه اين دوران 

 مي كنند اما برخي ديگر به دليل هرچند بسياري از آنها با بسياري از اين فشارها به طور موفقيت آميز مقابله. مي باشند
  .ناتواني در مقابله موثر، به انواع اختالالت رواني و رفتاري مبتال شده و دچار مشكل مي گردند

مكانيسم هاي مقابله اي را راهكارهاي هشيارانه و ناهشيارانه كنار آمدن با استرس بدون تغيير اهداف شخصي تعريف 
هر پاسخي به استرس هاي «آن را به عنوان ) 1978(در حالي كه پيرلين و اسكولر ). 1975فريدمن و همكاران، (نموده اند 

تعاريف بيانگر آن هستند .تعريف كرده اند»اجتناب يا كنترل آشفتگي عاطفي صورت مي گيرد موقعيتي كه براي جلوگيري،
ي به شكل افكار و رفتارهايي به كار مي كه استرس ها توسط افراد، فعل پذيرانه دريافت نمي شوند، بلكه به صورت فعاالنه ا

  ).1385 به نقل از صفرزاده مقدم، 1989رائو و همكاران، (روند كه باعث تخفيف يا اجتناب ازمو اجهه با استرس ها مي شوند 

انعطاف پذيري، قضاوت عادالنه و منطقي در مواجهه با محروميت  مطالعات نشان مي دهند كه توانايي سازگاري با محيط،
همچنين اين توانمندي ها افراد را در برابر ).1373ميالني فر، (ا و فشارهاي رواني از معيارهاي مهم سالمت رواني است ه

برنامه ريزي در جهت . مقاوم مي سازند... اجتماعي از جمله بزهكاري، سوء مصرف مواد و–مشكالت و آسيب هاي رواني 
.  دانشجويان نقش مهمي را در رشد وپويايي جامعه دانشگاهي ايفاء مي كندشكوفايي استعدادها و حفظ و ارتقاء سالمت روان

در اين بين بررسي عوامل موثر بر سالمت رواني و نحوه سازگاري دانشجويان با محيط جديد، مكانيسم هاي مقابله اي و 
اما تاكنون مقطع .  اند اجتماعي و بيماري هاي رايج روان شناختي بيشترين سهم را به خود اختصاص داه-عوامل رواني

تحصيلي به عنوان يك فاكتور تعيين كننده به طور مجزا مورد مطالعه قرار نگرفته است و اين سوال مطرح مي شود كه آيا 
دانشجويان جديدالورود كارشناسي و كارشناسي ارشد از نقطه نظر سالمت رواني و عوامل موثر بر آن با يكديگر تفاوت دارند 

به تبع آن با توجه به نيازهاي خاص هر يك از اين دو گروه، ممكن است نوع برنامه ريزي مراكز مشاوره يا خير؟ چرا كه 
لذا هدف اين مطالعه مقايسه سالمت روان و عوامل . دانشجويي در خصوص پيشگيري و درمان در اين دو مقطع، متفاوت باشد
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  روش 

 نفر از دانشجويان جديدالورود به طور سرشماري با استفاده از ابزارهاي زير جهت جمع آوري اطالعات مورد 1023تعداد 
  :ارزيابي قرار گرفتند

1 (GHQ-12 :پرسشنامه GHQ-12  راحي و بطور وسيعي به منظور  ط1972براي اولين بار توسط گلدبرگ در سال
 و 28، 60،30در حال حاضر اين پرسشنامه به صورت .تشخيص اختالالت رواني در موقعيت هاي مختلف به كار برده شده است

  . استفاده شده استGHQ سئوالي 12در پژوهش حاضر از فرم ).1994چونگ و اسپيرز،( سوالي استفاده مي شود 12

نيز از ) احتمال سوء مصرف مواد- احتمال خود كشي- مكانيزم هاي مقابله اي-اعيحمايت اجتم(ساير شاخص ها) 2
  .اقتباس شده است) 1384(دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم ي نامه  پرسش

  

  يافته ها 

داده ها نشان مي دهند كه بين سالمت روان دانشجويان هردو مقطع با احتمال خود كشي، برخورداري از حمايت 
مقابله هيجان مدار، بهره گيري از اعتقادات مذهبي ونگراني نسبت مشكالت مالي همبستگي  له مدار،أله مساجتماعي،مقاب

 نمرات دانشجويان كارشناسي با كارشناسي ارشد از آزمون مقايسه ميانگين ها  ي براي مقايسه .معني داري وجود دارد
  ).1جدول(استفاده شد 

  

  هاي مورد مطالعه بر حسب مقطع تحصيليمقايسه ميانگين نمرات متغير : 1جدول 

variables n  µ  S.D df  t P  

  3,155  6,903  330  كارشناسي ارشد  سالمت روان  4,400  8,507  692  كارشناسي
1020  5,934  0,0001  

  6,925  17,533  301  كارشناسي ارشد  احتمال خود كشي  11,263  21,507  608  كارشناسي
907  5,617  0,0001  

  6,388  28,67  219  كارشناسي ارشد  ء مصرف مواداحتمال سو  7,694  28,302  481  كارشناسي
698  0,629-  0,530  

برخورداري از حمايت   0,830  3,664  682  كارشناسي
  0,587  3,811  324  كارشناسي ارشد  اجتماعي

1004  2,872-  0,004  

  0,653  0,506  330  كارشناسي ارشد  مقابله اجتنابي  0,852  0,771  692  كارشناسي
1020  5,003  0,0001  

  1,132  1,352  692  كارشناسي
  1,016  0,948  330  كارشناسي ارشد  مقابله هيجاني

1020  5,136  0,0001  

  1,575  3,054  330  كارشناسي ارشد  مقابله مساله مدار  1,487  2,959  692  كارشناسي
1020  0,936-  0,349  

بهره گيري ازاعتقادات   1,211  3,324  717  ناسيكارش
  0,882  3,884  330  كارشناسي ارشد  مذهبي

1045  7,530-  0,0001  

  0,348  1,360  330  كارشناسي ارشد  نگراني از مشكالت مالي  0,291  1,182  717  كارشناسي
1045  8,607-  0,0001  

  

گونه كه در جدول مشاهده مي شود، دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد از نظر سالمت روان، برخورداري از حمايت  همان
اجتماعي، احتمال خودكشي، بهره گيري از اعتقادات مذهبي ومكانيزم هاي مقابله اي نسبت به دانشجويان كارشناسي به 

بت به مشكالت مالي از دانشجويان كارشناسي نگران اما نس) وضعيت بهتري دارند(طور معني داري متفاوت هستند 
  .اما از نظر احتمال سوء مصرف مواد در دو گروه تفاوت معني داري ديده نشد.ترهستند
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 عامل 3 مشاهده مي شود با روش رگرسيون گام به گام مشخص گرديد كه 3و 2طور كه در جداول شماره  همان

با ضريب تعيين (له مدار أمس ي مقابله) -0,246 و ضريب بتا استاندارد087/0 با ضريب تعيين(برخورداري ازحمايت اجتماعي 
در مجموع ) 0,169 و ضريب بتا استاندارد141/0با ضريب تعيين (هيجان مدار ي ومقابله ) 0,183 و ضريب بتا استاندارد113/0
  . درصد، سالمت روان را پيش بيني مي كنند14

  

  پيش بيني سالمت روان بر اساس متغير هاي مورد مطالعهگانه گام به گام، براي تحليل واريانس رگرسيون چند: 2دول ج

   در دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد     

R R متغير وارد شده به مدل مرحله
2

 
St.d 

Error  

Mean 

square 
F P 

1 
برخورداري از حمايت 

 اجتماعي
0,295 0,087 3,80744 1393,80 96,147 000/0 

2 
اري از برخورد

 000/0 64,215 905,185 3,7544 0,113 0,337مقابله مساله مدار+حمايت

3 

برخورداري از 
مقابله مساله +حمايت

 مقابله هيجان مدار+مدار

0,376 0,141 3,696 751,831 55,013 000/0 

  

  پيش بيني سالمت روان بر اساس متغير هاي مورد مطالعه: 3جدول 

  متغيرمالك مت روانسال

 Beta  ß P   بين متغيرپيش 

 000/0 -1,284  -0,246 حمايت اجتماعي

 000/0 -0,483 0,183 مدار مقابله مسأله

 000/0 0,610  0,169 مدار مقابله هيجان

  

  

  بحث و تفسير 

استفاده از مكانيزم هاي مقابله اي مساله داده هاي پژوهش حاضرحاكي از آن هستند كه سالمت روان با حمايت اجتماعي،
 و نگراني از مشكالت   و با احتمال خودكشي،مقابله هيجان مدار  معني دارمثبت  اعتقادات مذهبي رابطه و بهره گيري ازمدار 

 درصد 50در اين خصوص محققين گزارش مي كنند كه متغير هاي مقابله اي و استرس .. معني دار منفي داردي مالي رابطه 

همچنين ).1994؛ آلدوين و ديگران، 1991آلدوين، ( به خود اختصاص ميدهند واريانس ابتال به افسردگي و عالئم رواني را
در مقايسه با افرادي كه عالئم روان  افسرده و يا خطر باالئي براي خودكشي دارند، نشان داده شده است افرادي كه مضطرب،

ادواردز و هولدن، ( استفاده مي كنند )هيجان مدار(پزشكي ندارند، در فهرست مقابله هاي خود بيشتر از مقابله هاي اجتنابي 
2003.(  

هيجان ي له مدار و مقابله أداده هاي پژوهش حاضر نشان مي دهند كه عوامل برخورداري از حمايت اجتماعي،مقابله مس
  . درصد،سالمت را پيش بيني مي كنند14مدار در مجموع 

 ر پژوهشهاي گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته استمعني دار ارزشها و عقايد مذهبي با سالمت رواني دي همچنين رابطه 

و مشخص شده است كه عقايد مذهبي قويتر باعث ايجاد اثرات مثبت روان شناختي مي شود كه در ارتقاء بهداشت رواني و 
  ).1994كدئينگ وهمكاران، (پايداري عاطفي افراد موثر است 
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 ه كارشناسي ارشد از نظر شاخصهاي سالمت رواني،حاضر نشان داد كه دانشجويان دوري از سوي ديگر مطالعه 

برخورداري از حمايت هاي اجتماعي،كاربرد مكانيسم هاي مقابله اي مساله مدار،بهره گيري از اعتقادات مذهبي و احتمال 
وره اول اينكه دانشجويان د:اين نتايج را از جنبه هاي مختلف مي توان تبيين كرد.خودكشي در جايگاه بهتري قرار دارند

كارشناسي ارشد معموال از سن باالتري برخوردارند و شايد سن بتواند به عنوان عاملي جهت افزايش رسش در اين افراد موثر 
همچنين افرادي كه به سطوح . بوده و لذا اين افراد در مواجهه با مشكالت از مكانيسم هاي مقابله اي پخته تري استفاده كنند

منطقي به نظر .ند ممكن است يكي از داليل ارتقاء آنها سالمت رواني بهتر نسبت به سايرين باشدباالتر تحصيلي ارتقاء مي ياب
نظريه .ميرسد كه پختگي شخصيت و شكل گيري هويت بر مكانيسم هاي مقابله اي و سالمت روان تاثير مثبت بگذارند

ت مداوم در تعامالت بين شخص و محيط منتج اعتقاد دارند كه استرس از تغييرا) 1984(پردازاني چون الزاروس و همكاران 
  .مي شود و موجب تالشهاي مقابله اي براي دفع تهديد،مواجهه با فقدان و تنظيم واكنش هاي هيجاني به استرس مي شود

در رابطه با بومي يا غيربومي بودن و ارتباط آن با سالمت روان،نتايج گوياي آن هستند كه دانشجويان بومي از نظر 
احتمال خودكشي و برخورداري از حمايت اجتماعي نسبت به دانشجويان غير بومي وضعيت بهتري دارند، در  وان،سالمت ر

اين راستا پژوهشهاي بسياري اين پديده را مورد تحليل قرار داده اند و عوامل مختلفي را مطرح ساخته اند، براي مثال تطابق 
تفاوت هاي فرهنگي، حمايت هاي خانوادگي از مهمترين عواملي هستند و سازگاري با وضعيت جديد،مسائل و مشكالت مالي، 

  ).1376اميدي و يعقوبي، (كه مطرح شده اند 

 


