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چکیده 
دانشگاه و در خالل چند سال بهورودبادانشجویاناساس، این کهدهد. بر این میرخآنهازندگیدرکهاستتحوالتیوفرایندهاازبسیاريمتاثر ازدانشجویانروانیسالمت
رسد. هدف مطالعه حاضر مقایسه سالمت روانی دانشجویان ورودي جدید و دانشجویان سال کنند موضوع مهمی به نظر میمیطیروانیسالمتنظرازرارونديچهتحصیل

نفر و از دانشجویان سال باالیی 114034به تعداد 1388تا 1386هاي خب، از دانشجویان سال جدید بین سالهاي منتباالیی در کل جمعیت دانشجویی کشور بود. گروه
نگر وضعیت سالمت روانی کنونی آنها به صورت گروهی با وضعیت سالمت روان آنها  در بدو ورود مورد مقایسه  نفر بودند که با یک رویکرد گذشته13226ها به تعداد همین سال

روانپذیريآسیبدچاردرصد5/18و2/22،7/17ترتیببهورودبدودر1388و1386،1387هايسالوروديدانشجویانکهدادنشانهایافتهمجموع،ار گرفت. درقر
نقشدر نتیجه،.بودندپذیرآسیبروانیهاياختاللبهنسبتدرصد1/31و8/33،8/32چهارمتادومهايسالدرترتیببههاوروديهمینکه،حالیدربودند؛شناختی

باشد.مشاورهمرکزيدفترویژهبهفناوريوتحقیقاتعلوم،سیاستگذاران وزارتهاياولویتازتواندمیوکندمیپیداخاصیاهمیتدرمانیوپیشگیرانهمداخالت
هاي روانی؛ دانشجویان ورودي جدید؛ سالمت روان؛ اختاللها:کلید واژه

سالمت روانی در افراد، به ویژه گروه سنی جوانان و دانشجویان مبناي 
دهد. در این دوره از بسیاري از فرایندها و تحوالتی است که در زندگی آنها رخ می

زندگی اتفاقات زیادي به وقوع می پیوندند که نقش سرنوشت ساز در زندگی آتی آنها 
ند. براي مثال انتخاب رشته ي تحصیلی، انتخاب شغل، گزینش همسر، روابط بین دار

فردي جدید و سازگاري با گروه همسن و زندگی نسبتا فردي و مستقل از مهمترین 
وقایع هستد که در این مرحله از رشد اتّفاق می افتند. اساساً افرادي که از سالمت 

ر هستند می توانند با موفقیت بیشتر از فکري، هیجانی، رفتاري و اجتماعی برخوردا
عهده این گونه مسائل برآیند و نهایتا با سازگاري بیشتر مسیر آینده خود را طی کنند.

نتایج مطالعه ي دفتر مرکزي مشاوره ي دانشجویی وزارت علوم در سال 
درصد از دانشجویان از مشکالت 5/13حاکی از آن است که 85-86تحصیلی 

درصد از دختران 3/7درصد از پسران دانشجو و 9/9برند ؛ نج میروانی مختلف ر
درصد از دانشجویان اقدام 7/4اند؛ دانشجو افکار مربوط به خودکشی را گزارش کرده

آگاهانه در جهت آسیب به خود داشته اند. همچنین طی مطالعه ي دیگري که در 
درصد از 1/22ه توسط همان دفتر انجام شده، نتایج نشان داد ک86-87سال 

درصد از 2/22دانشجویان مشکوك به دارا بودن مشکالت سالمت روان هستند، 
درصد از دختران و همینطور توزیع هاي مختلفی براساس گروه هاي 22پسران و 

آزمایشی به دست آمده است.
سوال این است که دانشجویان با ورود به دانشگاه چه روندي را از نظر 

کنند؟ آیا پس از ورود به دانشگاه به تدریج همراه با افزایش یسالمت روانی طی م
کمیت و کیفیت خودآگاهی، مهارت هاي اجتماعی، میزان دانش و مکانیسم هاي 

کنند و یا به دلیل وجود اي، وضعیت سالمت روانی بهتري را کسب میمقابله
ی نظیر این فشارهاي مختلف و نزدیک شدن به پایان دوره تحصیلی و یا سایر مسایل

شود؟ ها از میزان سالمت روانی این افراد کاسته می
در پژوهش انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی کاشان (میرحسینی و 

) نتایج نشان داد که بین سالمت روان دانشجویان در بدو ورود و در 1389همکاران، 
ها نشان دادند پایان نیمسال اول تحصیلی تفاوت معناداري وجود دارد، یعنی ارزیابی

که پس از یک نیمسال حضور در دانشگاه از میزان سالمت روانی دانشجویان کاسته 
می شود و وضعیت سالمتی روانی نامطلوب تري پیدا می کنند. به ویژه در 
دانشجویان رشته پزشکی، این نکته بیشتر مشاهده می شود. لذا با توجه به مطالعات 

ه در بدو ورود و فقدان مطالعه اي که این روند را انجام شده در دانشجویان به ویژ
نمایان سازد، برآن شدیم تا طی مطالعه اي جمعیت دانشجویی کل کشور را مورد 

تواند چشم اندازي نوین نسبت به سالمت بررسی قرار دهیم، نتایج این مطالعه می
باشد می توان روانی دانشجویان را پدیدار سازد؛ اگر روند سالمت روانی رو به افزایش 

امیدوار بود که دانشگاه نه تنها باعث ارتقاء علمی بلکه در بهبود وضعیت روانی 
دانشجویان نقش دارد و در غیر این صورت نقش مداخالت پیشگیرانه و درمانی 

هاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تواند از اولویتکند و میاهمیت خاصی پیدا می
ها و اي در دانشگاهه باشد و باعث تقویت مراکز مشاورهبه ویژه دفتر مرکزي مشاور

ارتقاء خدمات گردد. 

روش
کنندگانشرکت

گذشته نگر انجام شد، اما -تحلیلی و مقطعی–این مطالعه به شکل توصیفی 
اي انجام شد که ظاهري طولی دارد؛ به این صورت که، روش نمونه گیري به گونه

تحت پوشش وزارت علوم و تحقیقات و فناوري که از کلیه دانشجویان دانشگاههاي 
تا زمان اجراي مطالعه مشغول به تحصیل بوده اند، به عنوان جامعه ي 1386سال  

آماري در نظر گرفته شدند. با توجه به حجم جامعه ي آماري هر سال تحصیلی، 
خابی درصد کل جامعه مورد مطالعه قرار گرفت. با این شرایط نمونه ي انت10حدود 

برابر با 87نفر، سال 3523برابر با 86دانشجویان سال هاي باالتر، براي سال 
نفر بود که درکل برابر است با 4925برابر با 88نفر و براي سال 4778
نفر است. به عالوه، دانشجویان ورودي جدید در نظر گرفته شده جهت 13226

نفر، براي سال 31473برابر با  86مقایسه با دانشجویان سال باالیی، براي سال 
نفر بودند.38959برابر با 88نفر و براي سال 43602برابر با 87

روشباابتداباالیی،سالدانشجویاناطالعاتآوريجمعمنظوربه
چندصورتبهسپسومشخصدانشگاههرينمونهحجممتناسب،تخصیص

دانشجویانتعدادولیستابتداکهرتصوبدین. شدانجامگیرينمونهايمرحله
هردانشجویانتعدادبامتناسبودریافتآموزشازدانشگاههرهايدانشکده
بهکالسدوحداقلدانشکدههرازشد.مشخصانتخابیينمونهحجمدانشکده،

نسبتگرفتننظردربادرصد50کالسهرازوانتخابسادهتصادفیصورت
قابلحدبهنمونهحجمکهصورتیدرشدند.گرفتهنظردرکالسهردرجنسی
ابزاراست.شدهانتخابکالسسهدانشکدههرازباشدنرسیدهقبول

اي جمعیت ماده19هاي پرسشنامه ابزار مطالعه حاضر عبارت بودند از داده
ماده اي که توسط دفتر مرکزي مشاوره وزارت 92هاي پرسشنامه شناختی  و داده

سوالی سالمت عمومی، 12طراحی شده بود. این پرسشنامه شامل پرسشنامه علوم 
پرسشنامه سبک هاي مقابله اي، پرسشنامه حمایت اجتماعی، بررسی آسیب پذیري 
نسبت به مواد و خودکشی، عوامل خطرساز و عوامل محافظت کننده، سبک هاي 

بود که از اعتبار و مقابله اي، عالقه مندي نسبت به رشته و نگرش نسبت به مشاوره 
پایایی الزم برخوردار است.

نتایج

حاکی از آن بود که داده هاي مربوط به متغیرهاي دموگرافیک دانشجویان 
جمعیت دانشجویی مورد مطالعه در مناطق پنجگانه تقریبا با نسبت هاي مشابه چه در 
بدو ورود و چه در سال هاي تحصیلی توزیع شده اند، اما در خصوص وضعیت 

%) داشت. از 60جنسیتی درصد بیشتري از نمونه اختصاص به جنس مونث (حدود 
انشجویان سهمیه آزاد بودند. همچنین بیش از درصد د90نظر سهمیه بندي بیش از 

درصد دانشجویان غیر بومی بودند. 60
میزان آسیب پذیري روان شناختی دانشجویان را بر 1دولبر اساس جهایافته

ها بیانگر این هستند که یافته.متغیرهاي مختلف و سال هاي تحصیلی نشان می دهد
یان در سال هاي باالتر بیشترین میزان نسبت به سایر دانشجو4دانشجویان منطقه 

ند و کمترین میزان افزایش مربوط به دانشجویان منطقه کردآسیب پذیري را گزارش 
آمارها بر اساس جنسیت گویاي آنند که دانشجویان مونث در سال هاي .بودیک 
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باالتر در مقایسه با جنس مذکر آسیب پذیري بیشتري داشتند. همچنین میزان آسیب 
در دانشجویان سهمیه آزاد پس از افزایش در سال دوم روندي یکنواخت را پذیري

طی کرده در صورتی که در دانشجویان شاهد و ایثارگر سیري صعودي داشت. از نظر 
بومی یا غیر بومی بودن دانشجویان و میزان آسیب پذیري روان شناختی در آنها 

ي باالتر روندي صعودي در د و هر دو گروه در سال هاشتفاوت چشمگیري مشاهده ن
. در گروه آزمایشی زبان هاي خارجی یافته ها در سال شتندمیزان آسیب پذیري دا

پس از آن گروه آزمایش هنر بود، هاي باالتر گویاي میزان آسیب پذیري بیشتر 
. کمترین میزان مربوط به گروه آزمایشی ریاضی دادندبیشترین آسیب پذیري را نشان 

بیشترین میزان افزایش را در ،هاي مربوط به محل سکونتآماربود.و فنی 
کردند،میدهد که با دوستان و در خانه هاي اجاره اي زندگی انی نشان مییدانشجو

از نظر میزان آسیب کردنداما دانشجویانی که در خوابگاه یا با خانواده زندگی می
توجه به در نهایت،ند. شتپذیري و افزایش آن در سال هاي باالتر تفاوت چندانی ندا

که بودپذیري دانشجویان بر اساس میزان عالقمندي بیانگر آن آمارهاي میزان آسیب
دانشجویان غیر عالقمند در مجموع آسیب پذیري بیشتري در بدو ورود و در سال 

.شتند و میزان آن روندي صعودي داشتهاي باالتر دا

بحث

روهاي کارآمد، فعال و جوان است. اغلب قرار گرفتن در شرایط خاص از جمله وارد شدن به جامعه اي بزرگتر، محیط یورود به دانشگاه مقطعی بسیار حساس در زندگی ن
ار و نگرانی توام است و عملکرد و بازدهی افراد را تحت آموزشی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت، مشکالت اقتصادي و به طور کلی تغییرات زیاد در زندگی فردي و اجتماعی با فش

تاثیر قرار می دهد. 
1جدول 

درصد دانشجویان آسیب پذیر روان شناختی بر حسب متغیرهاي جمعیت شناختی 

زمان آزمون

متغیر
سطوح متغیر

در حین تحصیلدر بدو  ورود به دانشگاه

138613871388
ومدسال

)88(ورودي
سال سوم

)87(ورودي
سال چهارم

)86(ورودي

منطقه

121/717/117/428/130/131/1منطقه 

222/517/821/130/233/333/3منطقه 

320/21915/728/433/135/4منطقه 

423/714/716/238/735/734/8منطقه 

523/619/321/735/432/835/4منطقه 

جنسیت
22/119/120/334/333/836/1مونث

22/315/515/626/131/229/7مذکر

سهمیه
22/217/618/431/332/633/3آزاد

20/621/121/224/339/248/2شاهد و ایثارگر

بومی
22/218/719/332/133/134/7غیر بومی

2216/316/93032/232/4بومی

گروه آزمایشی

22/515/616/629/229/130/9فنیوریاضیعلوم

22/217/720/431/837/135/1تجربیعلوم

21/520/720/633/133/737/4انسانیعلوم

24/921/417/141/735/330/2هنر

21/719/7314441/7خارجیزبانهاي

سکونت

2216/316/93032/232/4با خانواده

22/318/519/432/233/134/3در خوابگاه

22/420/517/231/530/937در خانه اجاره اي با دوستان

21/624/520/625/741/547/5در خانه اجاره اي به تنهایی

22/213/914/927/728/928/6عالقمندعالقه به رشته تحصیلی

22/227/728/338/639/342/1غیر  عالقمند

دانشجویان به دلیل داشتن شرایط سنی حساس، بیش از سایرین در معرض 
رویارویی با تحوالت اقتصادي، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارند (اسدي و 

ها روزبه روز بیشتر شده و همین امر بر و این تحوالت و چالش)2007همکاران،
اي را روانی دانشجویان افزوده و روابط صعودي نگران کنندهمشکالت عاطفی و

شان، فشارهاي بسیاري را بوجود آورده است. این قشر به دلیل ماهیت انتقالی زندگی
). در همین راستا تحقیق دانشگاه 1999کنند (راس، شان تجربه میدر زندگی

30دهد که می) روي دانشجویان نشان 2010مونترال کانادا (هانت و ایزنبرگ،

درصد دانشجویان کانادا مشکالت روانشناختی دارند. این رقم براي زنان دانشجو 
افسردگینشان داد)1374(درصد است. اشکانی1/26درصد و براي مردان 2/35
وخصومتوآنازبعدکمی تفاوت،بااضطرابومشکلترینشایعمختلفدرجاتدر

بوده است.دانشجویانروانسالمتمشکلنتریشایعدسته سومدرپرخاشگري

، 1386ها نشان می دهند که دانشجویان ورودي سال هاي در مجموع یافته
درصد از آنها 5/18، 7/17، 2/22در بدو ورود به ترتیب 1388، و 1387

که همین ورودي ها به ترتیب در سال آسیب پذیري روان شناختی دارند. در حالی
درصد  نسبت به اختالل هاي روانی 1/31و 8/32، 8/33چهارم هاي دوم تا 

)، سهرابی و همکاران 1384آسیب پذیر هستند. پژوهش پورشریفی و همکاران (
) میزان شیوع مشکالت سالمت روان را در 1387) و یعقوبی و همکاران (1386(

-ودهدرصد گزارش نم1/21و 5/13، 2/13ترتیب بهورودي جدیدبین دانشجویان
اند.

مبحث آسیب پذیري بر اساس سال هایی که دانشجویان در دانشگاه سپري 
می کنند می تواند از منظر هاي مختلفی مورد توجه قرار گیرد. از سویی ممکن است 
این دیدگاه مطرح شود که دانشجویان به دلیل ماهیت زندگی اي که دارند در معرض 

ن است که آسیب هاي روانی بیشتري آسیب هاي بیشتري قرار داشته باشند و ممک
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در آن ها یافت شود؛ اما از طرف دیگر ممکن است این دیدگاه نیز مطرح شود که 
تجربیات زندگی و رشد و تحول و اتفاقاتی که در این دوران به عنوان یک فرد 
مستقل می افتد فرد را در برابر مشکالت مقاوم تر ساخته  و احتمال آسیب پذیري را 

دهد. کاهش می 
از این نظر مورد تامل قرار می گیرد که میزان آسیب ،بنابراین نتایج حاصل

شناسی اختالالت هاي شیوعپذیري دانشجویان در سال دوم افزایش می یابد. بررسی
روان شناختی در جمعیت دانشجویی ایران حاکی از شیوع باالي افسردگی در بین 

ع افسردگی در دانشجویان دانشگاه دانشجویان است، به عنوان مثال میزان شیو
مطالعات ). 1385باقري و همکاران درصد گزارش شده است (زاده6/35یاسوج 

دیگري نیز انجام شده که به یافته هایی در همین حدود دست یافته اند( ترابی 
؛ حیدري پهلویان 1372؛ روشن، 1373؛ ترکان، 1371؛ احمدي، 1376نیکچه، 

در تبیین این ). 1379؛ عکاشه، 1377یدي و نظري، ؛ مروار1378و همکاران، 
آمارها می توان اشاره نمود که میزان مشکالت سالمت روان در کلیه جوامع 

توان گفت نسبت چشمگیري از دانشجویان، دانشجویی نرخی نسبتا باال دارد و می
داراي درجاتی از مشکالت روانی و نیازمند دریافت خدمات روانشناختی هستند.

ه به یافته هاي به دست آمده حاکی از آن هستند که دانشجویان با ورود توج
به دانشگاه در معرض عوامل خطر ساز بیشتري قرار می گیرند و آسیب پذیري روان 
شناختی در آن ها افزایش می یابد. برخی از مطالعات به بررسی محل سکونت 

عواملی چون و دانند آن میدانشجویان پرداخته اند و منبع آسیب پذیري را مربوط به 
وجود آسیب هاي اجتماعی و فرهنگی, فشارهاي همساالن و مشکالت ناشی از عدم 

میر حسینیسازگاري با محیط مسکونی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده اند ( 
).1389،و همکاران

مطالعات دیگر به عدم رشد یافتگی جوانان و وجود مشکالت شخصیتی و 
ارات و توقعات ظارت هاي زندگی از یک سو و از طرف دیگر وجود انتضعف در مه

باال براي سازگاري با محیط دانشگاه و رسیدگی به امور تحصیلی پرداخته اند 
). این گروه از پژوهشگران 1371،(احمدي

عدم تطابق بین ویژگی هاي روان شناختی و استرسورهاي محیطی و شرایط 
پذیري می دانند و اعتقاد دارند که سال هاي قبل از ورود جدید را عامل ایجاد آسیب 

به دانشگاه کمتر به تقویت و شکل گیري ویژگی هاي مثبت روان شناختی پرداخته 
اند و ضعف هاي پرورشی ماقبل از دانشگاه را مهم می دانند.

نقد دیگري که می توان داشت این است که دانشجویان در بدو ورود باید 
فرم ها و پرسشنامه هاي ارزیابی روان شناختی را با نام و اطالعات هنگام ثبت نام

هویتی تکمیل کنند اما و شاید این وضع باعث ارائه ي یک تصویر مطلوب از آن ها 
گردد؛ در صورتی که ارزیابی هاي دانشجویان این مطالعه در سال هاي باالتر بدون 

با امنیت خاطر بیشتري به خود دتا باعث شده که آن ها عاطالعات هویتی بوده و قا
افشایی  بپردازند و این موضوع باعث شده که آمار دانشجویان آسیب پذیر افزایش 

توسط دفتر مرکزي مشاوره و البته براي بررسی صحت این دیدگاه مطالعه اي–یابد 
در حال انجام است.  دانشگاه تهرانمرکز مشاوره

زحمات و نقطه نظرات کارشناسی در پایان جا دارد تا از سپاسگزاري:
اعضاي محترم کمیته مشورتی دفتر مرکزي مشاوره به ویژه آقایان دکتر حمید 
پورشریفی، دکتر حسن حمیدپور، دکتر علی فتحی آشتیانی، دکتر ناصر صبحی 
قراملکی، آقاي سعید اکبري زردخانه و خانم معصومه وقار انزابی و روسا و کارشناسان 

ه دانشجویی دانشگاههاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تشکر کلیه مراکز مشاور
گردد.
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