
ی و بررسی رابطه چندگانه استرسورهاي دانشجویی، نگرش مذهب

سالمت روانی در دانشجویان

  *صادق نصري

  چکیده 

استرسـورهاي دانشـجویی و نگـرش مـذهبی بـا سـالمت روانـی در         ارتبـاط شناساییهدف این پژوهش 

دانشجویان از طریق یک مطالعه توصیفی نـوع همبسـتگی بـوده اسـت. جامعـه آمـاري تحقیـق حاضـر را         

نمونه آماري شـامل  . دادندمیدانشگاه شهید رجایی تشکیل  درتحصیلدانشجویان دختر و پسر مشغول به 

تصادفی انتخـاب شـدند.    ايطبقهگیرينمونهپسر) بوده است که به شیوه  216و  دختر 142دانشجو ( 358

) 2)، 1976) (کلـدبرگ، GHQ(یعمـوم ) پرسشنامه سـالمت  1:ازبودندابزارهاي سنجش متغیرها عبارت 

 خدایاريامه نگرش مذهبی () پرسشن3)، 1374، شهريري(پوالدي (SSQ)دانشجو فشارزاهايپرسشنامه 

با اسـتفاده از   هاداده. اندبوده). ابزارهاي موردنظر از اعتبار و پایایی مناسبی برخوردار 1378فرد و همکاران،

آماري همبستگی پیرسون و رگرسیون دو متغیـري مـورد تحلیـل قـرار گرفتنـد.       هايآزمونآمار توصیفی و 

فشارزاي دانشجویی با سالمت روانی پایین رابطـه مثبـت وجـود    نتایج این تحقیق نشان داد که بین عوامل 

ارتباط منفـی مشـاهده گردیـد. عوامـل فشـارزاي       پایینروانیدارد. همچنین بین نگرش مذهبی با سالمت 

اي براي متغیر مـالك یعنـی سـالمت    مالحظهقابلبینپیشدانشجویی نسبت به متغیر نگرش مذهبی، متغیر 

. از بـین عوامـل فشـارزا، مشـکالت     کننـد مـی ریانس سالمت روانـی را تبیـین   درصد وا 21و  استروانی

. شناسـایی  نمایندمیدرصد واریانس سالمت روانی را تبیین  24همراه با مشکالت تحصیلی  التحصیلیفارغ

  مشکالت دانشجویی و مداخله در این خصوص اهمیت اساسی دارد.

  هبی، سالمت روانی، دانشجویان: عوامل فشارزا دانشجویی، نگرش مذواژگان کلیدي

  

                                                                                                                            
استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

  25/2/93تاریخ پذیرش:       10/2/91تاریخ دریافت: 
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  مقدمه

تحصیالت عالی امتیازي است که فقط براي درصدي از جامعه خشنودي به دنبـال دارد.  

که دانشـجویان تغییـرات زیـادي را در زنـدگی خـود       دارندمیبرخی متخصصان عنوان 

که دوران دانشـجویی مملـو از عوامـل فشـارزا اسـت.       رسدمیو به نظر  کنندمیتجربه 

تحصـیلی خـود را    هـاي دورهدرصـد دانشـجویان    80که حدود  دهدمیحقیقات نشان ت

درصد بنـا بـه علـل و عوامـل      20و در حدود  رسانندمیرضایت بخشی به پایان  طوربه

(دانسن شوندمیگوناگونی با شکست مواجه 
32

 ،1982.(  

حقیقـات  و ت هـا بررسـی و پیامدهاي آن امروزه دامنـه وسـیعی از    فشارروانیاسترس یا 

علمی کشورهاي مختلـف جهـان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. در همـین راسـتا         

امور انسانی توجه خاصی بـه آن   اندرکاراندستان، مشاوران و شناسروان، پزشکانروان

و  هـا موقعیـت ) معتقـد اسـت کـه عوامـل فشـارزا      1991(33. فـولکمن اندداشتهمبذول 

اسـترس ممکـن    هايواکنشو  نمایندمیه واکنش رویدادهایی هستند که افراد را وادار ب

 فشـارزاها مختلف جسمانی، روانی یا رفتاري متجلـی شـوند.    هايپاسخصورتبهاست 

از واکـنش   ايعمـده گیرند. بخش دربر میطیف وسیعی از عوامل محیطی و پیرامونی را 

و کنتـرل  خود و چگـونگی برخـورد    هايتوانائیفرد به استرس منوط به ارزیابی فرد از 

و اهمیتی است که چنین رویارویی براي سالمتی فرد دارد. رابطه  زااسترسهايموقعیت

  تنگاتنگی بین استرس، فرآیند مقابله و سالمت روانی وجود دارد.

بخشی از فرآیند مقابله تلقی گردیده و بر نحوه ارزیابی فرد  عنوانبهتواندمیمذهب نیز 

، مـذهب ممکـن اسـت    دیگـر عبـارت بـه اثـر گـذارد.   و شـدت آن   تهدیدکنندهاز عامل 

شخصی و اجتماعی فرد و نیـز چگـونگی ادراك    هايمحدودیتمتغیرهاي میانجی مانند 

قرار دهد (پارگامنت تأثیررا تحت  فشارزااز منابع و رویدادهاي 
34

 ،1995.(  

                                                                                                                            
32. Dansen
33. Folkman
34. Pargament
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یی و رویدادها هاموقعیتزندگی دانشجویی و دوران تحصیل در دانشگاه همواره توأم با 

با سایر عوامل، بر عملکـرد   درآمیختگییا  فردمنحصربهايگونهبهاست که ممکن است 

  دانشجویان اثر گذاشته و پیامدهاي زیانباري به دنبال داشته باشد.

بوناس و ویالنوا
35

بر اساس تحلیل عامل منابع بالقوه استرس را در دانشجویان )1984(

ــ روابـط بـین    2موقعیت و شرایط تحصیلی  ـ1از:  اندعبارتمنبع مشخص کردند که  7

ـ مـرگ یکـی از اعضـاي     5ـ خوابگاه و مسکن   4ـ مشکالت مالی   3فردي و بهداشت 

  ـ شرایط آموزشی 7ـ مشکالت غریزي  6خانواده 

عواملی که  عنوانبههمچنین مشخص شد که دانشجویان از فشارزاهاي تحصیلی و مالی 

برنـد. کمتـرین اسـترس در عامـل خوابگـاه و      مـی  استرس بیشتري را به همراه دارد نام

  شود.مسکن دیده می

مک الفلین
36

  خـانوادگی   هـاي اسـترس ) طی بررسی خود به این نتیجه رسید که 1985(

فشارهاي مالی، کمبـود وقـت جهـت رسـیدگی بـه خـانواده و فشـارهاي تحصـیلی و         (

یل اسـت  یکی از زوجین مشـغول بـه تحصـ    کههنگامیآموزشی) دانشجویان بخصوص 

اثرات زیانباري بر دانشجو داشته باشـد. آرچـر والمـین    بالقوهطوربهتواند می
37

)1985 (

فشارزاهاي اجتماعی و تحصیلی گروهی از دانشجویان را بررسی کردنـد مشـخص شـد    

، کمبود وقـت، ارتبـاط بـا    هاهمکالسیکه بیشترین عوامل فشارزا در امتحانات رقابت با 

س و انتخاب شغل در آینده نهفته است. بیشترین فشـارزاهاي  اساتید، محیط فیزیکی کال

خانوادگی، مشکالت مالی و تضادهاي بین فردي متمرکـز   هايکشمکششخصی نیز بر 

  بود.

اسالکوور و کاپالن
38

نشان دادند که دختران چاق دانشجو نسـبت بـه دخترانـی     )1990(

و خلق منفی آنان افـزایش  که چاق نیستند در حین گذراندن امتحانات میزان غذاخوردن 

                                                                                                                            
35. Bownas & villanova 
36. Melaflin 
37. Archer & Lamin 
38. Slochower & Kaplan 
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یابد. جکس، کنارد و بالـدوین می
39

ارتبـاط بـین فشـارزاها، اسـترس شـغلی و       )1991(

هاي حاصل از اي از دانشجویان پزشکی مطالعه کردند دادهرفتاري را در نمونه هايپاسخ

 فشارروانیتحقیق مشخص کرد که آنهایی که فشارزاهاي شغلی بیشتري را بیان داشتند، 

اي خود تجربـه کردنـد. رگرسـیون    ري را هم در زندگی شخصی و در زندگی حرفهباالت

نقشی میانجی در ارتباط بین فشـارزاها   شناختیرواننشان داد که فرایندهاي  چندمتغیري

روانی در همبسـتگی بـین    هايواکنشکه  سانبدین. دارندعهدهرفتاري به  هايواکنشو 

  گونه دارند.فشارزاها و پیامدهاي آن نقش وساطت 

در بررسی چایر و موریس
40

ی فشـارزاهاي زیـر   شناسروان) بر روي دانشجویان 1991(

به دست آمد:

  ـ فشارزاهاي مربوط به محدودیت زمانی1

  ـ مشکالت آموزشی 2

  ـ فشارزاهاي مالی 3

  ـ شرایط تحصیلی  4

  ـ حمایت عاطفی محدود از جانب دوستان 5

  یت فرد در محیط دانشکدهـ مشکالتی پیرامون وضعیت و موقع 6

  گیريـ ناتوانی در تصمیم 7

اسـترس   هـاي بنـدي رتبـه نتایج نشان داد که فشارهاي زمـانی از بیشـترین واریـانس در    

برخوردار بودند. همچنین دختران دانشـجو اسـترس بیشـتري را در مقایسـه بـا پسـران       

  دانشجو گزارش دادند.

ناگاتا و تاکی موتو
41

را در مورد  )GHQاي سالمت عمومی (دهما 28پرسشنامه  )1993(

دانشجوي سال اول در شـهر ناکـازاکی ژاپـن     685آموز سال آخر دبیرستان و دانش 138

                                                                                                                            
39. Konrad & Baldwine 
40. Chire & Morris 
41. Nagata & Takemeto
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آمـوزان را  اجرا کردند. هدف از این پژوهش این بـود کـه تفـاوت دانشـجویان و دانـش     

قـرار   موردبررسـی میزان استرس ناشی از رقابت در امتحانات ورودي دانشـگاه   ازلحاظ

و  33/5بـه ترتیـب    GHQپسر و دختر روي پرسشنامه  آموزاندانشدهند. میانگین نمرات 

بـود. نتـایج    42/4و  99/3براي پسران و دختران دانشـجوي دانشـگاه    آنکهحالبود،  07/7

آموزان دبیرستان از فشارزاهاي روانی بیشتري در مقایسه بـا دانشـجویان   نشان داد که دانش

آمـوزان  آموزان دختر از اضطراب بـاالتري نسـبت بـه دانـش    و دانش بردنددانشگاه رنج می

ــد. تحلیــل عوامــل نشــان داد کــه   اول و دوم اســترس  هــايعامــلپســر برخــوردار بودن

 آنکـه حـال خـوابی بـود،   آموزان دبیرستان به ترتیب افسردگی و اضطراب شدید و بیدانش

  شد.دانشگاه محسوب می، نخستین عامل فشارزا در بین دانشجویان تنیروانعالئم 

 کههنگامیقرار گرفت، مشخص شد  موردبررسیدانشجویی  هايخوابگاهدر تحقیقی که 

کردنـد، سـاکنین   بود زندگی می شدهمعینکه براي دو دانشجو  هاییاتاقسه دانشجو در 

نسـبت بـه هـم بیشـتر شـد.       هااتاقیهمکردند و میزان تنفر احساس ازدحام بیشتري می

ایط، احسـاس نارضـایتی بیشـتري از زنـدگی خـود داشـتند و عملکـرد        تحت ایـن شـر  

تر از متوسطی نشان دادند (گرملی و آیلوتحصیلی پایین
1

 ،1982.(  

تـراکم اجتمـاعی در    تـأثیر چندین تحقیق نشان داده است که یک عامـل اساسـی پیرامـون    

چلدانشجویی عدم کنترل بر تعامالت اجتماعی است. (براون و گت هايخوابگاه
2

 ،1981.(  

1981.(  

وســترمن و گرانــدي
3

دانشــکده  محــیطدر) بــه بررســی منــابع عمــده فشــارزا 1993(

ماده از پرسشـنامه   17دندانپزشکی پرداختند. نتایج نشان داد که بین پسران و دختران در 

 شـده ادراكمعناداري دیده شـد. منـابع    هايتفاوتاسترس محیط دانشکده دندانپزشکی 

) 1990و دیگـران (  4معناداري بیشتر از پسران بود. موریس ورطبهاسترس براي دختران 

                                                                                                                            
1. Gormley & Aillo 
2. Baron & Gatchel 
3.Westerman & Grandy 
4. Morrise 
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به بررسـی عوامـل فشـارزا در دانشـکده دندانپزشـکی پرداختنـد. نتـایج نشـان داد کـه          

معناداري بین دو جنس در پرسشنامه استرس محیطی دانشکده دندانپزشـکی   هايتفاوت

زا بیشـتر از مـردان بـود.    عوامل فشـار  رويبرکه میزان نمرات زنان  ايگونهبهدیده شد 

استین و گرین
1

طی بررسی خود به این نتیجه رسیدند که دانشجویان سـال اول   )1988(

کننـد و ایـن فشـارزاها ابعـاد     فشارزاهاي بسیاري را به علت تغییرات زندگی تجربه مـی 

  .گیردبرمیمختلف عاطفی، اجتماعی و تحصیلی را در 

اینگهام و میلر
2

و اخـتالالت روانـی را در    نفـس عزتتباط بین طی پژوهشی ار )1989(

در این تحقیـق شـروع اخـتالل افسـردگی عمـده، بـا        قراردادندموردبررسیدانشجویان 

بینـی شـد. ایـن    پـیش  هـا بیمـاري پایین، بهتر از سـایر   نفسعزتتعامل بین فشارزاها و 

ه شـود بلکـه آنـان کـ    نمـی  نفسعزتپژوهش نشان داد که استرس بیشتر، باعث کاهش 

  کنند.می تجربهراپایین دارند استرس شدیدتري  نفسعزت

مورگان و اسکورلت
3

) با بررسی خود به این نتیجه رسیدند که عملکرد تحصیلی 1981(

  در مردان همبستگی دارد. نفسعزتبا بهداشت و 

راتج و مولیتس
4

 نفـس عـزت آن بـر  اثـر ) به بررسـی فشـارزاهاي دانشـجویی و   1990(

هـا نشـان داد کـه همـراه بـا افـزایش فشـارهاي زنـدگی، سـطح          د. یافتهجوانان پرداختن

فرد کاهش یافت و چنین ارتباطی بیشـتر دربـاره رویـدادهاي منفـی زنـدگی       نفسعزت

بنـدي  نداشـت وانگهـی، رتبـه    نفـس عـزت مصداق داشت. وقایع مثبت زندگی اثري بر 

  .نفس آنان ارتباطی نداشت باعزتدانشجویان از رویدادهاي زندگی 

آموزان دبیرستان تحقیقی که به مقایسه افسردگی و خودکشی در بین دانشجویان و دانش

نیـز   %6/22افسـرده بودنـد و    شدیداًاز دانشجویان دانشگاه  %7/3پردازد نشان داد که می

 شـدیداً آمـوزان دبیرسـتان   از دانـش  %4/18آنکـه حـال افکاري درباره خودکشی داشـتند  

                                                                                                                            
1. Stein & Green 
2. Ingham & Miller
3. Morgan & Skurrlet
4. Rotdage & Mollis
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ریـس (ز افکاري دربـاره خودکشـی داشـتند    نی %4/34افسرده بودند و 
1

) تحقیـق  1989، 

میزان انـدکی   هاآزمودنیاز  %61تقریباًدیگري در مورد دانشجویان دانشگاه نشان داد که 

عنوان داشتند که سطوح پایین یا باالیی از  %21هاي خودکشی را گزارش دادند و از ایده

ادي که در هر دو سطح پایین و باال قـرار  اند. افرها و افکار خودکشی را تجربه کردهایده

  ).1991داشتند از ناامیدي نسبت به آینده و درماندگی گله و شکایت داشتند. (راس، 

هپنر واندرسون
2

) ارتباط بین ارزیابی توانایی حل مشکل، اسـترس و ناامیـدي و   1991(

. اردادنـد قرموردمطالعـه افکار خودکشی را در گروهی از دانشجویان دانشگاه میسـوري  

منفـی زنـدگی    هـاي اسـترس نتایج بیانگر این بود کـه ارزیـابی توانـایی حـل مشـکل و      

آینـد.  هاي مستقل معنـاداري از افکـار خودکشـی و ناامیـدي بشـمار مـی      بینی کنندهپیش

از  %2/15از واریانس افکار خودکشـی و   %4/1که ارزیابی توانایی حل مشکل  سانبدین

کند. بنابراین ارزیـابی توانـایی حـل مشـکل مقـدار قابـل       میواریانس ناامیدي را توجیه 

نیـز خـود عامـل     یکـی اینکند که بینی ناامیدي توجیه میتوجهی از واریانس را در پیش

  آید.بینی خودکشی به شمار میراهنمایی در پیش

کهل
3

، شرایط مطلوب اجتماعی، افسردگی و افکار مـرتبط  )درماندگی() ناامیدي 1988(

، بررسـی  تحقیقازدو گروه از دانشجویان دانشگاه بررسی کرد. هدف  رابینی با خودکش

خودکشـی بـود.    افکـار وهمبستگی بین درماندگی، افسردگی، شرایط مطلوب اجتماعی 

و گروه غیر درمانی. نتایج نشان داد که  درمانیگروهبه دو گروه تقسیم شدند.  هاآزمودنی

شـرایط مطلـوب اجتمـاعی و افسـردگی کنتـرل       کـه هنگامی(ناامیدي با افکار خودکشی 

براي گروه غیر درمانی چنین نبود.  آنکهحالهمبستگی نشان داد،  درمانیگروهشدند) در 

اسکات و جاکوم
4

حـل مشـکل،    هـاي مهـارت ) طی پژوهشـی همبسـتگی بـین    1982(

، ناامیدي و افکار خودکشی را دربـاره جمعیتـی از دانشـجویان    زندگیمنفیهاياسترس
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گشـایی کمـی هنگـام    انشگاه بررسی کردند. نتایج نشان داد کـه آنـان توانـایی مشـکل    د

معناداري افکار خودکشـی و درمانـدگی    طوربهزندگی داشتند،  هاياسترسرویارویی با 

حکایت از این دارد کـه   هاپژوهشبیشتري را در مقایسه با گروه کنترل ابراز کردند. این 

حل مشکل یا به همراه آن متغیري مهـم   هايمهارتاز  ارزیابی فرد از حل مشکل جداي

  آید.می حساببهدر ناامیدي و افکار خودکشی 

ماالتی و پارولکا
1

) به بررسی وضعیت اضطراب در دانشجویان پیش از اسـترس  1992(

امتحان پرداختند. بـدین سـبب نـبض، فشـارخون، زمـان واکـنش شـنوایی و مقاومـت         

قـرار گرفـت. ایـن     گیـري موردانـدازه دختـر دانشـجو    25پسـر و   30گالوانیکی پوست 

 20گیري در دو نوبت انجام شد. نخستین بار دو ماه قبل از امتحان بود و دیگـري  اندازه

و نـبض دیـده    فشـارخون دقیقه پیش از امتحان. نتایج نشان داد که افزایش معناداري در 

الوانیکی پوست قبـل از  کاهش معناداري در زمان واکنش شنوایی، پاسخ گ آنکهحالشد، 

همبسـتگی معنـاداري بـین     هرحـال بـه امتحان در مقایسه با گروه کنترل به چشم خورد. 

  نبض و زمان واکنش شنوایی مشاهده شد.

در یک بررسی دیگر شاکال و تاندون
2

 منظـور بهدختر دانشجو را  10) چهل پسر و 1985(

نـبض فشـارخون و ضـربان قلـب      .قراردادندو بررسی  موردمطالعهمطالعه استرس امتحان 

گرفته شد. افـزایش   دقیقه پیش از امتحان اندازه 10ماه قبل از امتحان و درست  6این افراد 

قبل از امتحان در مقایسه با گروه کنتـرل دیـده شـد،     فشارخونمعناداري در میزان نبض و 

  معناداري در ضربان قلب دو گروه به چشم نخورد. هايتفاوتلیکن 

فالرتی هامبرگ و
3

) ابعاد عاطفی، اجتماعی و تحصـیلی دانشـجویان پزشـکی را    1985(

 شـده گـزارش بررسی کردند. آشکار شد که بین عملکـرد تحصـیلی و سـطوح اسـترس     

) حمایت اجتمـاعی، اسـترس   1994همبستگی معکوس وجود دارد. در تحقیقی، چایلد (
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تحقیـق نقـش حمایـت    . در ایـن  قراردادموردبررسیدانشجویان را  تحصیلیو عملکرد 

 هـاي آزمـودنی قـرار گرفـت.    موردبررسـی یک سپر در مقابل استرس  عنوانبهاجتماعی 

دانشـجوي سـال سـوم دانشـکده پزشـکی دانشـگاه شـیکاگو بودنـد. آنـان           153تحقیق 

هایی پیرامون استرس و حمایت اجتماعی پر کردند. نتایج نشان داد که اثر سپر پرسشنامه

قرار نگرفـت. وانگهـی، حمایـت اجتمـاعی      تأییدماعی مورد یا حائل شدن حمایت اجت

بیرون از دانشکده واریانس معناداري در عملکرد تحصیلی و در استرس مربوط به نقـش  

هاي تحقیـق نشـان داد کـه حمایـت     فرضیه برخالفخالصه نتایج  طوربهرا توجیه کرد. 

مردان و هم براي زنان هم براي  تحصیلیتر عملکرد با سطوح پایین طورکلیبهاجتماعی 

  همراه بود و اثرات منفی چنین حمایتی براي دختران بیشتر از پسران بود.

ریفمن و دانکل
1

) به بررسی ارتبـاط بـین حمایـت اجتمـاعی و تعامـل اجتمـاعی بـا        1990(

بـه دانشـجو   161بهداشت روانی دانشجویان پرداختند. نتایج که از یـک مصـاحبه تلفنـی بـا     

اجتمـاعی بـا عالئـم افسـردگی      هـاي فعالیـت اد که فراوانی مشـارکت در  آمد، نشان د دست

با احساسات سـازگاري و بهداشـت جسـمانی همبسـتگی      آنکهحالهمبستگی منفی داشت، 

مثل تعداد دوستان در محـیط دانشـگاه، روابـط    (اجتماعی دیگر  هايحمایتمثبت نشان داد. 

.) از ثبـات  …نـري و ورزشـی و   ه هـاي گـروه و  هـا انجمنعاشقانه، شرکت و عضویت در 

  برخوردار بود. هااسترسبراي مقابله با  هافعالیتکمتري نسبت به مشارکت فعاالنه در 

تبز
2

) نقش جنسیت را در پیوند استرس با حمایت اجتماعی و بهداشـت  1991و دیگران ( 

 هـایی آزمودنی پرسشنامه 115جسمی گروهی از دانشجویان بررسی کردند. در این تحقیق 

بیماري  شناسینشانهدرباره استرس، حمایت اجتماعی، رضایتمندي از حمایت اجتماعی و 

ها حاکی از این بود کـه اسـترس حمایـت اجتمـاعی و     جسمانی تکمیل کردند. تحلیل داده

شناسی بیماري جسمانی را براي زنـان توجیـه   واریانس نشانه %29تا  18تعامل بین آن دو 

  آورد. حساببهمعناداري از واریانس را براي مردان مقدار غیر  آنکهحالکرد. 
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استرن و کام
1

اي بـا  راهبردهاي مقابلـه  عنوانبهدانشجویان  هايپاسخ) به بررسی 1993(

استرس با توجه سال ورودي و جنسیت پرداختند. در این تحقیق دانشجویان سال اول و 

س مـدل انتقـالی ـ شـناختی      مقایسه شدند. براي بررسی فرایند مقابله استر باهمچهارم 

نشـان داد کـه نـوع     چنـدمتغیري واریـانس   تحلیـل  قـرار گرفـت.   مورداسـتفاده استرس 

اي با توجه به نوع استرس و سال تحصیلی متفـاوت بـود. دانشـجویان    راهبردهاي مقابله

بیشتر از  )مشکل مداري(سال اول از خود سرزنش دهی و راهبردهاي متمرکز بر مشکل 

چهارم گرایش داشتند که از راهبردهاي رویایی مستقیم با استرس بیشتر دانشجویان سال 

  جنسیتی در این زمینه دیده نشد. هايتفاوتاز دانشجویان سال اول بهره گیرند. 

النگ و راسنکوف
2

اي با استرس را ) اثر تعاملی کیفیت زندگی و رفتارهاي مقابله1993(

دانشجوي پسر کـه   194. در این تحقیق دقراردادنموردبررسیبر سردردهاي دانشجویان 

نالیدند، شرکت داشـتند. همبسـتگی منفـی بـین شـدت و طـول دوره       از سردردهایی می

و هـم طـول دوره    شـدت هـم سردرد در مقابل خشنودي از محیط خـانواده دیـده شـد.    

همبستگی مثبـت   )انفعالی در برابر استرس(اي افسرده گونه سردردها با رفتارهاي مقابله

مثبتی بین تسکین و رفتارهاي مقابله اجتماعی در مقابـل   هايهمبستگیت. وانگهی، داش

اي فعاالنـه نقـش   دهد کـه راهبردهـاي مقابلـه   ها نشان میشدت سردرد یافت شد. یافته

در کاهش شدت سردرد نسبت به راهبردهاي انفعالی دارد. وانگهی، ایـن تحقیـق    مؤثري

 نشـأت ردردها بیشـتر از شـرایط خـانوادگی    دهد که ظهور و آشـکار شـدن سـ   نشان می

گیرد رز و لیريمی
3

) از روش درمـانی تلقـیح اسـترس بـراي کـاهش اضـطراب       1992(

امتحان در گروهی از دانشجویان استفاده کردند. در این تحقیـق گروهـی از دانشـجویان    

تقسیم شـدند. گـروه نخسـت درمـان بازسـازي       گروهچهارشرکت داشتند. این افراد به 

دهی بهـره گرفتنـد، گـروه    اي آرامشختی دریافت داشتند، گروه دوم از راهبرد مقابلهشنا
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شناختی و جسمانی دریافت کردند و سرانجام گـروه چهـارم    هايدرمانسوم ترکیبی از 

مداخله درمانی دریافت نداشتند. نتایج حاکی از این بود که گروهی کـه تحـت    گونههیچ

آوردنـد، وانگهـی تمـامی     دسـت بـه رین موفقیـت را  درمان شناختی قرار گرفتنـد بیشـت  

بودند. آمیزموفقیتدر مقایسه با گروه کنترل بدون درمان  هادرمان

جان
1

با اسـترس در بـین دانشـجویان     ايمقابلههاي ) طی پژوهشی به بررسی راه1992(

دانشجوي پزشکی شـرکت   15پرداخت. در این تحقیق  کنگهنگمشغول به تحصیل در 

 مورداسـتفاده راهبردهاي متمرکز بر مشـکل بیشـتر    طورکلیبهنتایج نشان داد که  داشتند.

جنسیتی خیلی کمی در استفاده از راهبردهـاي خـاص دیـده     هايتفاوتگرفت. قرار می

اي دانشجویان افسرده گرایش داشتند که از مشـکالت و  شد. با توجه به راهبرهاي مقابله

انکــار کننــد و در ایــن زمینــه دختــران موضــع هیجانــات همــراه آن دوري گزیننــد یــا 

دانشـجویان   هرچنـد دارد کـه  نتایج عنـوان مـی   هرحالبهرا در پیش گرفتند.  تريانفعالی

اي همانند بازسازي شـناختی و  یکسان از راهبردهاي مقابله طوربهافسرده و غیر افسرده 

ت توسـط  کننـد، لـیکن اثـر چنـین راهبردهـایی ممکـن اسـ       گشایی اسـتفاده مـی  مشکل

  اثر در نظر گرفته شود.و بی ارزشکمدانشجویان افسرده 

در تحقیقی نقش عامل درك و شناخت، رفتارهاي خطرنـاك و اسـترس در دانشـجویان    

بررسی شد. نتایج نشـان داد کـه درك و شـناخت خطـرات بهداشـتی بـا مشـارکت در        

 بـار زیانه اثرات رفتارهاي مخرب بهداشتی همبستگی ندارد، لیکن دانشجویانی که دربار

همچون سیگار کشیدن) آگاهی بیشتري دارنـد کمتـر بـه چنـین     (غیراجتماعیرفتارهاي 

مسـتقل زنـدگی    طـور بهورزند. همچنین دیده شد دانشجویانی که رفتارهایی مبادرت می

رفتارهـا روي   گونـه ایـن کنند به کنند بیشتر از دانشجویانی که در خوابگاه زندگی میمی

جسـمانی و گروهـی    هـاي فعالیـت نشجویان سـاکن در خوابگـاه بیشـتر در    آورند. دامی

اسـت. تحقیـق نشـان داد کـه      ناهمبسـته کنند که با رفتارهاي بهداشت سـتیز  شرکت می
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ارتبـاطی   سـالمتی بهاسترس با سیگار کشیدن رابطه دارد، ولی با اعمال و رفتارهاي مربوط 

نـش سـالمتی قـرار گیـرد، لـیکن      دا تـأثیر ندارد. مصرف سیگار ممکن است کمتر تحـت  

  )1990آیند (جانز،رفتارهاي دیگري مثل نوشیدن الکل تحت نفوذ دانش سالمتی درمی

چنـین امـري    باوجوداینکهیکی از منابع مهم استرس در بین دانشجویان امتحانات است. 

خود را در یادگیري و انجـام تکـالیف در    هايموفقیتمحتمل است که دانشجویی عدم 

هـم کـه    ايبهانـه ه تحصیلی پنهان نماید لکن شکست در امتحان با هر عذر و طول دور

. گـردد مـی مشخص و آشکار  هاهمکالسیبراي خانواده و دوستان و  بازهمهمراه باشد 

کـه   انگیزانـد برمـی هر نوع آزمون با محدودیت زمـانی سـطوحی از اضـطراب را     اصوالً

نیسـتند. همچنـان کـه روزهـا در پرتـو       امتحانات نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی     حالبااین

طبیعـی اسـت کـه دانشـجویان از مشـکالت       کـامالً شوندمیسپري  سرعتبهامتحانات 

خواب، اضطراب و اشتها گلـه و شـکایت داشـته باشـند. چنـین عالئمـی حتـی دربـاره         

روانی دچار مشکالتی نیز نیستند صادق است و  ازلحاظدانشجویان زرنگ و باهوش که 

) 1978مختص امتحان نامیـد. مکانیـک (   هاياضطرابو  هاترسرا  هااینه بهتر است ک

طی پژوهشی چگونگی ظهور عالئم روانی را در طی هفته آخر پیش از امتحانات نهـایی  

 هـاي جـوش از دانشجویان از دردهـاي شـکمی، تنگـی نفـس و      یبرخ چنین شرح داد.

شتند که به علت خستگی مفرط صورت سخن راندند و تعداد اندکی از آنان نیز عنوان دا

را. معدودي نیز دچار اسهال شدن در صبح روز امتحـان  اندشدهروانی و جسمانی بیمار 

  دادند. یکی از آنان تجربه خود را چنین بازگو کرد: گزارش

کـار خـواهم   هچ واقعاًامنبودهزندگیم چنین هراسناك هراسان بودم. تاکنون در واقعاًمن «

  ».پاشممیدارم از هم  کردممیز عهده امتحان برآیم. احساس کرد. آیا قادرم ا

کـردن آن   بینیپیشاندازهبههمین دانشجو پس از پایان امتحان چنین گفت: امتحان دادن 

اضطراب زا نیست در طول دوره امتحانات رفتارهایی ممکن است مشاهده شود کـه بـه   

  :کنیممیبرخی از آنها اشاره 
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با اطمینان  رودمیدر جلسه امتحان فکر کند که خوب دارد پیش الف ـ چنانچه دانشجو  

  پاسخ خواهد داد. هاپرسشبیشتري به 

هـاي پرسـش بـه   دهـی پاسـخ در  کندمیب ـ چنانچه فکر کند که دارد امتحان را خراب  

  نیز دچار مشکل خواهد شد. ماندهباقی

 هـا پرسـش ب بـه  ج ـ پس از پایان جلسه امتحان چنانچه دانشجو احساس کند که خـو  

امتحـانی   سـؤاالت جواب داده است به گـپ و گفتگـو بـا دانشـجویان دیگـر پیرامـون       

  .پردازدمی

هـاي پاسـخ مطـابق بـا    سـؤاالت وي بـه   هـاي پاسـخ دانشجو متوجه شود که  هرگاهد ـ  

  .شودمیبیشتري نیست دچار اضطراب هایشهمکالسی

حـالتی از سرخوشـی نشـان    ه ـ آنانی که از عملکرد خود رضایت دارنـد ممکـن اسـت     

  دهند.

مرتکـب شـده اسـت     هـا پاسـخ وـ چنانچه دانشجو متوجه شـود کـه اشـتباهی در مـتن     

  .یابدمیاضطراب پس از امتحان وي افزایش 

 هـاي واکـنش که امتحان خود را خراب کرده است بـا   شودمیز ـ دانشجویی که متقاعد  

  .یابدمیسازگاري  شدهبینیپیششکست 

 غیرکالمـی هـاي نشانه، عالئم و هاسؤالن است در طی پاسخگویی به ح ـ دانشجو ممک 

  برداشت نماید. غلطبهاستاد خود را 

هیجـانی دانشـجویانی کـه در انتظـار نتـایج       هـاي حالـت ) همچنـین از  1978مکانیک (

و در بررسـی وي بیشـتر    آوردمـی امتحانات نوشتنی و انشایی هسـتند سـخن بـه میـان     

نتایج اعالن شـد، حتـی    کههنگامیرا تجربه کردند و  ايپیشینههاياضطرابدانشجویان 

چنـین اضـطراب    هرحـال بـه . کردنـد نمیباور تعداد معدودي از آنان خبر قبولی خود را

و خوشـایندي بـه    پـذیرش قابلپیامد  کههنگامیویژهبهعمومیت دارد  کامالًايماندهپس

ایـن   کنـد مـی سشی که به ذهن خطور دنبال یک دوره اضطراب شدید بیاید. در پایان پر

واقعـی   طـور بهاست که آیا اشکال سنتی امتحان توانایی با عملکرد تحصیلی دانشجو را 
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را  هـا روش؟ اگر چنین نیست شاید زمان آن رسیده باشد کـه انـواعی از   کندمیارزیابی 

تا چنانچـه فـردي در یـک زمینـه خـاص قـادر        کارگیرندبهبراي سنجش عملکرد افراد 

  هاي دیگري نشان دهد.زمینهدرو دانش خود نبود  هامهارتکردن  ظاهرهب

شیدي
1

  به بررسی ارتبـاط بـین توانـایی حـل مشـکالت اجتمـاعی و اسـترس         )1991(

در دانشجویان سال اول پرداخت. در این تحقیق مقیاسـی تحـت    ازآنپسروانیـ شناختی 

رار گرفت. این مقیاس عـالوه بـر   ق مورداستفادهاجتماعی  گشاییمشکلعنوان پرسشنامه 

 گیـري جهـت ارزیابی توانایی کلی فرد براي حل مشکل، فرایندهاي دیگر نیـز همچـون   

. نتـایج تحلیـل رگرسـیون    سـنجید میحل مشکل را نیز  هايمهارتمتمرکز بر مشکل و 

کلی با استرس بعـدي همبسـتگی منفـی     گشاییمشکلنشان داد که توانایی  چندمتغیري

حـل مشـکل    هـاي مهـارت متمرکز بر مشکل در مقایسه بـا   گیريجهتی داشت. وانگه

  کننده بهتري از استرس بعدي زندگی بود. بینیپیش

تحقیقی که توسط اسپیلمن
2

) با دانشـجویان انجـام شـد نشـان داد کـه ورزش و      1990(

کـه دانشـجویان بـراي تسـکین و      هـایی روشدرمصرف برخی غذاها بیشترین نقش را 

  دارا بود. گرفتندمیزندگی در پیش  هايرساسترهایی از 

ان و پژوهشگران درباره انجام تکالیفی شناسروانکه توسط  هاییپژوهشنتیجه برخی از 

که اضطراب با تنش  دهدمینشان  گرفتهانجامدانشجویی  هايگروهمانند امتحان بر روي 

یان مضـطرب  موجب بهبود یـادگیري و عملکـرد فـرد شـود و دانشـجو      تواندمیمالیم 

که تکلیف دشـوارتر   تدریجبهاما  کنندمیدر انجام تکالیف ساده موفقیت حاصل  معموالً

). پژوهشـی در ایـن   1363موري، ترجمـه براهنـی،   (یابدمیعملکرد آنان کاهش  شدمی

 60) در مورد اثر اضطراب بـر عملکـرد تحصـیلی دو گـروه     1989(3زمینه توسط دوال

بـا اضـطراب سـطح بـاال و پـایین      تـوأم موقعیـت متفـاوت    نفري دانشجویان که در دو

                                                                                                                            
1. Sheedy
2. Spilman 
3. Duval
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است. نتایج این پژوهش نشـان داد کـه عملکـرد تحصـیلی      گرفتهانجامبودند  قرارگرفته

از  تـر ضـعیف انتظـارات پـائین از خـود بودنـد،     دانشجویانی که داراي اضطراب زیـاد و 

  ند.دانشجویانی بود که اضطراب پائین و انتظارات باالیی از خود داشت

ولموس و بتز
4

بر روي دانشجویان دانشگاه ایالتی اوهایو نشان  ايمطالعه) نیِز در 1991(

جسـمی بـه میـزان     هـاي بیمـاري و عالئـم   فشـارروانی بـا   تـوأم دادند کـه رویـدادهاي   

  اي در زندگی زنان دانشجو بیشتر از دانشجویان مرد بوده است.مالحظهقابل

گرنت
5

بطه حمایت اجتماعی و تجربیات قبلـی زنـدگی بـا   رادرزمینۀ )، پژوهشی 1990(

داد و بدین نتیجه رسید کـه حمایـت   دانشجوي دانشگاه یورك انجام 123روانی سالمت

را  یروانـ سـالمت اجتماعی و فشارهاي روانی تجربیات زندگی در یک حالت تعـاملی،  

. فراروکنندمیبینیپیشبهتر از سالمتی جسمانی 
6

، فشـارروانی ) نیز رابطـه بـین   1987(

و نتیجـه   قراردادموردبررسیاز دانشجویان گروهی درراحمایت اجتماعی و افسردگی 

  گرفت که:

عنـوان بـه توانـد مـی اجتمـاعی   حمایـت عـدم و  فشارروانیـ تعامل دو متغیر نامساعد 1

  .آید حساببهافسردگی  هاينشانهکننده مناسبی براي  بینیپیش

و بـین حمایـت اجتمـاعی و افسـردگی     بستگی مثبتو افسردگی هم فشارروانیـ بین 2

  همبستگی منفی وجود دارد.

 یروانـ سالمتاز طرف دوستان، نقش بسیار مهمی در حفظ  ویژهبهـ حمایت اجتماعی 3

  افراد دارد.

کنی و دونالدسون
7

 بـرکنش )، درباره اثر وابستگی والدین و ساختار خـانواده  1991(

تر دانشجوي سال یکم به مطالعه پرداخته و به این دخ 53پسر و  173اجتماعی و روانی 

  نتیجه رسیدند که:

                                                                                                                            
4. Wohlgemuth & Betz
5. Grant
6. Forraro
7. Kenny & Donaldson
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بیشتر از دانشجویان مرد است. مراتببهـ وابستگی به والدین در دختران دانشجو 1

 یروانـ سـالمت اجتمـاعی و   درکـنش یبـه سـزائ  تـأثیر عاطفی والـدین   هايحمایتـ 2

  دانشجویان دارد.

ا پشتیبانی از اسـتقالل فـردي و ایجـاد وابسـتگی     عاطفی والدین همراه ب هايحمایتـ 3

دارد. تأثیربا اطمینان و بدون نگرانی، در سازگاري دانشجو با محیط دانشگاه  توأم

کـاون 
8

و  هــااعتــراض–یروانــســالمتافـزایش  تحــت عنــوان ايمطالعــه) در 1994(

ارد ارائـه  براي سالمتی روانی که همگی آنها داللت بر رشـد فـردي د   هاییراههافرصت

، هـا توانـائی قبلی، افـزایش   هايوابستگیگیريشکلبه  توانمیهاراهاین  ازجملهنمود. 

، دهنـد مـی سازشـی را افـزایش    هـاي بـازده که  هاییمجموعهرقابت مناسب، حضور در 

نیاز به مقاومت اثربخش در برابـر   هايمهارتو اکتساب ترویج و پرورش خودمختاري

داراي  غیررقـابتی هايطریقهدر زندگی اشاره نمود. اگرچه  رروانیفشاایجادکنندهعوامل 

مختلف و شرایط زندگی مختلـف   هايگروهمتفاوتی در سنین مختلف و  هايبرجستگی

اساسی در طـرح جـامع اجتمـاعی بـراي افـزایش       مؤلفهیک  عنوانبهاست، اما همه آنها 

  .آیندمیحساببهسالمتی روانی 

ساموئلسون
9

 هـاي شـبکه و  یروانـ سـالمت تحت عنوان رابطه بین  ايمطالعه) در 1994(

نفري از کودکـان   39تک والدینی، یک گروه  هايخانوادهاجتماعی کودکان و والدین در 

کودکان و نوجوانـان   پزشکیروانساله را که به علت بیماري روانی در درمانگاه  16تا  9

تعداد مسـاوي از همـان کودکـان (کـه     بودند را با یک گروه گواه (کنترل) با  شدهبستري

) را همراه با والدین تنهاي آنان مـورد  اندبودهتک والدینی  هايخانوادهآنها نیز متعلق به 

  مصاحبه قرارداد. در این مطالعه نتایج زیر حاصل شد:

  .داردوجودوالدین و اختالالت رفتاري کودکان ارتباط  یروانسالمتـ بین  1

  اجتماعی آنان ارتباط وجود دارد. هايشبکهوالدین و یروانسالمتـ بین  2

                                                                                                                            
8. Cowen
9. Samuellson
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اجتماعی والدین و اختالالت رفتاري کودکان ارتباط وجود ندارد. هايشبکهـ بین  3

اجتماعی فرزندان آنان ارتباط وجود ندارد. هايشبکهوالدین و  یروانسالمتـ بین  4

یون، ارتبــاط بــین )، بــا اســتفاده از مــدل تحلیــل رگرســ1992و همکــاران ( 10اســمیت

ایجادکننـده مقاومت در برابر رویـدادهاي   هايروشو خویشتن پنداري را با  نفسعزت

. نتـایج ایـن   قراردادنـد موردمطالعـه نفري از دانشـجویان   175در یک گروه  فشارروانی

مطالعه نشان داد افرادي که از خویشتن پنداري قوي برخوردارند، در برابـر مشـکالت و   

بـراي   مـثالً ؛جوینـد مـی مقابله مثبـت و سـازگارانه تـري بهـره      هايروشاز هاناراحتی

امـا بـرعکس   ؛ کنندمیفعاالنه اجرا  طوربهو آنها را  کنندمیریزيبرنامهخود  هايفعالیت

ایجادکننـده افرادي که خویشتن پنداري آنان در سطح ضعیفی قرار دارد، در برابر عوامل 

به مکانیزم انکـار   مثالً، دهندمینشانخودو منفعل از  ، رفتارهاي غیر تطابقیفشارروانی

کننـده   بینـی پـیش ، آنان نتیجه گرفتند که خویشـتن پنـداري،   درنهایت. شوندمیمتوسل 

است. فشارروانیمناسبی براي مقابله با 

) رابطه بین جایگاه مهار با عملکرد فرد تحت استرس 1372در پژوهشی صبوري مقدم (

. نمونه مذکور از بین دانشجویان سه کالس دانشگاه تبریز انتخاب دادقرارموردبررسیرا 

جـور   بـاهم برخی متغیرها مثل سن، جنسیت، وضعیت تأهل، شغل پدر  ازلحاظشدند و 

شدند. نتایج نشان داد که در حین اسـترس عملکـرد افـراد داراي جایگـاه مهـار درونـی       

بهتر بوده است و این نتیجـه در   نسبت به گروه جایگاه مهار بیرونی در یادگیري تکلیف

بود. بررسی نتایج آشکار کرد کـه عملکـرد افـرادي کـه روي منبـع       دارمعنی%99سطح 

استرس کنترل دارند بهتر از افرادي بود که امکان کنترل منبـع اسـترس را نداشـتند. تنهـا     

وري صـب (در این زمینه عملکرد بهتر زنان نسبت به مردان بود  شدهدیدهتفاوت جنسیتی 

  ).1372مقدم، 

                                                                                                                            
10. Smith
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پژوهش دیگري به بررسی مدل آمادگی شناختیـ استرس از افسردگی پرداخت. بر اساس 

هـاي گونـه زنـدگی بـه    زاياسـترس )، رویـدادهاي  1978دیدگاه آبرامسون و سلیگمن (

در مدل بک و اسناد رویدادهاي منفی به عواملی  بارزیانهاينگرش(از شناخت  ايویژه

تعامـل یافتـه و افسـردگی ایجـاد      )دار در مدل آبرامسون و همکـاران درونی، کلی و پای

هـاي  . در این پژوهش اثر دو متغیر مستقل، استرس شکست تحصیلی و شناختکنندمی

افسردگی زا در ایجاد واکنش افسردگی با استفاده از یک طرح پیش نگر شـبه آزمایشـی   

گرفـت. همچنـین   رقـرا  موردبررسـی بر روي گروهـی از جمعیـت عـادي دانشـجویان     

قـرار گرفـت کـه     موردبررسیکنندهتعدیلنوعی متغیر  عنوانبهافراد  ايمقابلههايپاسخ

قـرار   تـأثیر اثر استرس و آمادگی شناختی در ایجاد واکنش افسردگی را تحـت   تواندمی

دهد. نتایج نشان داد که افراد ناموفق بـه دنبـال اسـترس شکسـت تحصـیلی، افسـردگی       

. همچنین افرادي که رویدادهاي منفـی را بـه   انددادهبه کرده و یا گزارش بیشتري را تجر

و افرادي که رویدادهاي مثبت را به عوامـل بیرونـی اسـناد     دهندمیعوامل درونی اسناد 

به دنبال تجربه اسـترس، افسـردگی بیشـتري را تجربـه کردنـد. مـدل آمـادگی         دهندمی

پژوهش  ایندردر ایجاد افسردگی  بارانزیهاينگرششناختیـ استرس بک درباره نقش 

متمرکز بر مشکل و متمرکز بـر هیجـان    ايمقابلهقرار نگرفت. دو نوع پاسخ  تأییدمورد 

  ).1372، آباديقاسمنوري (اثر معنادار و متفاوتی بر افسردگی نداشتند 

  ) بــه بررســی عوامــل فشــارزاي روانیـــ اجتمــاعی در بــین  1369براهنــی و همکــاران (

اجتماعی و  طبقهوساله پرداخت. نتایج نشان داد که اثر عامل جنسیت  14ـ 18ن جوانا

بـه نقـل از احمـدي    نیسـت ( یا کمتر معنادار  05/0آماري در سطح  ازنظرتعامل این دو 

  ).1375ابهري،

 تحقیـق  ) در تحقیقی اختالالت روان ـ تنی در جوانـان را بررسـی کـرد.    1371(احمدي 

دبیرستان که در کنکور دانشـگاه اصـفهان شـرکت کـرده      آموزدانش2000وي که در آن 

دچـار تشـویش و    %42گوارشـی و   هـاي نـاراحتی آنـان داراي   %64بودند، نشان داد که 

نوجوانان نتوانند پاسخ مناسبی  کهآنگاهداردمی. وي اظهار اندبودهاضطراب و تپش قلب 
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و دچار عارضه بدنی  پردازندمیبدنی  معموالًبه فشارهاي روانی بدهند به پاسخ بدلی و 

ـ تنـی در دختـران بیشـتر از پسـران     . همچنین مشخص شد که اختالالت روانشوندمی

  همان منبع).بود (

دانشجوي دانشـگاه   209) رابطه بین شخصیت و موفقیت تحصیلی را در 1356عرفانی (

گرائـی بـرون و به این نتیجه رسید کـه میـزان    قراردادموردمطالعهشیراز 
11

و تمایـل بـه   

نژنديروان
12

یشیپرروانو 
13

آمـاري   ازلحاظدر دو گروه از دانشجویان موفق و ناموفق 

  .معناستبی

نفر از دانشجویان و کارکنان دانشگاه شـیراز   166بر روي  ايمطالعه) در 1373احمدي (

به این نتیجه رسید که میزان افسردگی در دانشجویان مرد بیشتر از زنان دانشجوست. در 

) به ایـن نتیجـه رسـید کـه میـزان افسـردگی       1372پژوهش دیگري فالحی خشکناب (

بیشتر از دانشجویان عادي است. گیالنـی و پنـاهی شـهري     هاخوابگاهدانشجویان ساکن 

اي بین میـزان اضـطراب   مالحظهقابلدانشجو تفاوت  146) در پژوهشی بر روي 1372(

  .اندننمودهرزمندگان و مناطق آزاد مشاهده از سهمیه  کنندهاستفادهدو گروه دانشجویان 

در  شـده پذیرفتـه دانشجوي تـازه   1102بر روي  ايمطالعه) در 1373کافی و همکاران (

شـده نشـانگان اخـتالالت     تجدیـدنظر ايمـاده 90دانشگاه تهران با استفاده از فهرسـت  

سـهمیه   یغیربـوم به این نتیجه رسیدند که بین جنسـیت، بـومی یـا     )SCl-90-Rروانی (

  وجود ندارد. ايرابطهدانشجویان  یروانسالمتکنکور سراسري و 

دانشـجویان زن و مـرد و    نفـس عـزت که بـین   کندمی) اشاره 1373دشت (صمدي هره 

و  نفـس عـزت وجـود نـدارد. بـین     داريمعنـی مختلف تفاوت  هايدانشکدهدانشجویان 

مشـکالت روانـی    و نفـس عـزت امـا بـین   ؛ همبستگی وجود نداشـت  تحصیلیپیشرفت

  .آمد دستبههمبستگی منفی 

                                                                                                                            
11. extraversion 
12. neuroticism 
13. psychoticism 
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داري بین عوامل رابطه معنی - 1) نتایج نشان داد که: 1373شیخانی (در بررسی نصیري 

روانی و نگرش شغلی وجود دارد. همچنین عوامل روانی مانند، هسته کنترل و تمایالت 

نـی و ابهـام   افسردگی بیشترین همبستگی مثبت را با متغیرهاي نگرش شغلی، چون نگرا

شـغل داشـتند و    کننـده تعیـین آوردن شغلی و عوامـل   دستبهاز آینده شغلی، دشواري 

و انگیـزه پیشـرفت همبسـتگی منفـی بـا       نفـس اعتمادبـه همچنین عوامل روانـی ماننـد،   

خـانوادگی همبسـتگی مثبـت     هـاي گـرایش اند و با متغیـر  الذکر دارا بودهمتغیرهاي فوق

تر، تمـایالت  اغل به نسبت غیرشاغل از هسته کنترل درون بینافراد نمونه ش - 2داشتند. 

تـر برخوردارنـد. همچنـین    بیشتري و انگیزه پیشرفت قوي نفساعتمادبهافسردگی کمتر، 

بیشتر، هسته کنترل درون  نفساعتمادبهاز  شاغلغیربه نسبت پسران  شاغلغیردختران 

تر برخوردارند و این امر ناشـی  ويتر، تمایالت افسردگی کمتري و انگیزه پیشرفت قبین

افراد نمونه شاغل به نسبت غیرشاغل کمتـر   - 3باشد. از پیوندهاي عاطفی با خانواده می

پسـر   شـاغلین غیراند. خانوادگی نشان داده هايگرایشنگرانی و ابهام از آینده شغلی و 

ز آینـده شـغلی   خانوادگی کمتر، نگرانی و ابهام ا هايگرایشبه نسبت غیرشاغلین دختر 

دشـوار   شـان موردعالقـه آوردن شـغل   دستبهاند که کردهبیشتري و بیشتر احساس می

تعاملی جنسیت (پسر و دختـر) و   تأثیرنشان داده است  آمدهدستبهنتایج  - 4باشد. می

دار بود.معنی تأثیر) بر نگرش شغلی و این شاغلغیروضعیت شغلی (شاغل و 

بررسـی مشـکالت بهداشـت روانـی دانشـجویان      «عنوان با ) 1374اشکانی (در پژوهش

مشکل  ترینشایع، مشخص گردید که افسردگی در درجات مختلف »شیراز هايدانشگاه

گیـرد.  قـرار مـی   بعـدازآن تفـاوت   بـاکمی بهداشت روانی دانشجویان است و اضطراب 

  .پرخاشگري در مرحله سوم اهمیت قرار دارد -خصومت 

ــوالدي  ــهريريپ ــجویی را در     )1374(ش ــارزاي دانش ــل فش ــود عوام ــی خ در بررس

دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز مطالعه نمود. برخـی از نتـایج مهـم تحقیـق وي     

  از: اندعبارت
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ـ بین عوامل فشارزاي روانی و عملکـرد تحصـیلی دانشـجویان رابطـه منفـی وجـود         1

  داشت.

ملکرد تحصیلی دانشجویان از بین عوامل فشارزاي روانی و ع چندمتغیريهمبستگی  ـ2

شـرایط تحصـیلی، محـیط آموزشـی،     (ساده هر یک از عوامل چهارگانـه   هايهمبستگی

  و محیط خوابگاه) بیشتر بوده است. التحصیلیفارغ

 هـایی تفـاوت عوامـل فشـارزاي دانشـجویی     درزمینـۀ بین دانشجویان دختـر و پسـر    ـ3

  مشاهده گردید.

انشجویی را با حمایت اجتماعی، عملکرد تحصـیلی،  ) ارتباط فشارزاهاي د1375ثامتی (

، افسـردگی و اضـطراب در دانشـجویان دانشـگاه شـهید      Aشخصیتی تیـپ   هايویژگی

  عبارت بودند از: آمدهدستبه. نتایج قراردادموردمطالعهچمران اهواز 

بین حمایت اجتماعی با افسردگی، اضـطراب و فشـارزاهاي دانشـجویی همبسـتگی      ـ1

  داشته است.منفی وجود 

، Aشخصـیتی تیـپ    هايویژگیـ بین فشارزاهاي دانشجویی با اضطراب، افسردگی و 2

  مثبت وجود داشته است.

بـین عملکـرد تحصـیلی بـا حمایـت اجتمـاعی خـانواده و فشـارزاهاي دانشـجویی           ـ3

  همبستگی معناداري مالحظه نشد.

در  شـده پذیرفتـه ه نفر دانشجوي تاز 1118) در پژوهشی در مورد 1375احمدي ابهري (

نشـانگان   ايمـاده 90شده  تجدیدنظردانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از فهرست 

  یافته است. زیردستبه نتایج  )SCl-90-Rاختالالت روانی (

اختالل افسردگی، اضطراب و ترس مرضی در دانشـجویان پسـر بیشـتر از     هاينشانهـ 1

  دختران دانشجو وجود داشته است.

و مجرد و همچنین دانشجویان متعلق به چهار گـروه   متأهلدو گروه دانشجویان  ـ بین2

  نشانه مهم اختالالت روانی تفاوتی وجود نداشته است. 9ازلحاظسنی مختلف 
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و  دارنـد عهـده هزینـه خودشـان را بـر     تـأمین ـ دو گروه دانشـجویانی کـه مسـئولیت    3

نشـانه   9میزان و اندازه  ازلحاظندشومیمالی  تأمیندانشجویانی که توسط خانواده خود 

  .اندنداشتهمهم اختالالت روانی تفاوتی با یکدیگر 

سازي و پیدایش  درزمینۀـ فاصله تحصیلی زیاد بین والدین و دانشجویان عامل مهمی 4

  اختالل در بین دانشجویان بوده است. هاينشانه

کـه معـدل دیـپلم آنهـا     در دانشـجویانی   پریشیروانافسردگی، وسواس و  هاينشانهـ 5

از دانشجویانی که معـدل دیـپلم بـاالتر از     يامالحظهقابلبوده به میزان  14کمتر از عدد 

  بیشتر است. اندداشته14

بیشـتر   مراتببهاز سهمیه شاهد  کنندهاستفادهترس مرضی در دانشجویان  هاينشانهـ   6

  از سایر دانشجویان وجود داشته است.

 هـاي نشانه(شهرستانی) و  غیربومیرضی و وسواس در دانشجویان ترس م هاينشانهـ 7

  تهران) بیشتر بوده است.(پرخاشگري در دانشجویان بومی 

پرجمعیـت   هـاي خـانواده اختالالت روانی در دانشجویان متعلق بـه   هاينشانهـ برخی 8

  است. شدهمشاهدهبیش از سه فرزند) بیشتر (

ویژگـی   8صی و شخصیت سنج گوردون تعـداد  ) با استفاده از نیمرخ شخ1375هومن (

دانشجوي دوره کارشناسی دانشگاه تربیت علم را مورد ارزیابی قرار داده  607شخصیتی 

  یافت: زیردستو به نتایج 

بیشتر از دانشجویان سال آخـر اسـت    مراتببهـ پایداري هیجانی دانشجویان سال یکم 1

  )شودمیژندينروان(کم بودن این ویژگی موجب گرایش فرد به 

، پایداري هیجانی، تفکر بنیادي یا ابداعی، تمایل به برقراري روابط طلبیبرتريـ میزان 2

ــه  ــذیريخســتگیشخصــی و روحی ــهمــردان دانشــجو  ناپ ــران  مراتــبب بیشــتر از دخت

  دانشجوست.
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اغلـب   ازلحـاظ سـال،   25ـ بین دانشجویان متعلق به دو گروه سنی کمتـر و بیشـتر از   3

این مطلب با نتیجـه تحقیـق قبلـی    (تفاوتی وجود نداشته است  وردسنجشمهايویژگی

  که توسط احمدي ابهري صورت گرفته تا حدودي زیادي مشابهت دارد.)

علـوم پایـه و علـوم تربیتـی از      هـاي دانشـکده دانشـجویان   پـذیري مسـئولیت ـ حـس  4

  دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی قویتر بوده است.

علـوم تربیتـی از    هـاي دانشـکده برقراري روابط شخصی، نـزد دانشـجویان    ـ تمایل به5

  ).1380به نقل از نصري،است (دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی قویتر بوده 

را در  ايمقابلـه عوامـل فشـارزاي روانـی و عملکردهـاي      )1378بیان زاده و همکاران (

لوم پزشکی کشور بررسی نمودند. نتایج ع هايدانشگاهکاردرمانیدانشجویان کارشناسی 

نشان داد که در بعد وقایع عمومی زنـدگی، شـرکت در امتحانـات ورودي،     آمدهدستبه

ازنظـر و رد شـدن در کنکـور دانشـگاهی    مراجعه بـه ادارات جهـت انجـام کـار اداري    

وقـایع مـرتبط بـا تحصـیل بیشـتر       بعـد دربـاالترین عوامـل فشـارزا و     دهنـدگان پاسخ

عواملی همچون امتحانات، مقدار زیاد کار کالسی و کمبـود وقـت آزاد را    هندگاندپاسخ

شـدیدترین فشـارها توصـیف کردنـد. ایـن دانشـجویان بیشـتر از راهبردهـاي          عنوانبه

 ايمقابلـه بعـد   ازکمترو  گرفتندمیمتمرکز بر مسئله و متمرکز بر هیجان بهره  ايمقابله

  نبع).همان منمودند (استفاده  مؤثرغیر 

اي دانشجویان دانشـگاه اصـفهان   هاي مقابله) با بررسی مکانیزم1378صادقی و عابدي (

در مقابل استرس، شرکت در امتحان مهم، به هم خوردن رابطه با یک دوسـت، دوري از  

، افتادن از یک درس و شروع تحصیل را از مهمترین عوامل فشـارزا  موردعالقهیک فرد 

و دعا کردن، سرزنش خود، فکر کردن زیاد به موضـوعات و   در دانشجویان بیان نمودند

  مقابله در آنها گزارش کردند. هايشیوهاحساس گناه را از مهمترین 

دهد که رابطه معناداري بین منبـع کنتـرل و   نشان می) نتایج1378بایبوردي (در پژوهش 

 هـاي اسمقیـ و  یروانـ سـالمت وجود دارد. همچنین بین منبـع کنتـرل بـا     یروانسالمت
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 عالئـم هـاي مقیـاس بین منبع کنترل داري وجود دارد.افسردگی و اضطراب رابطه معنی

  داري مشاهده نشد.رابطه معنی اجتماعیدرکنشجسمانی و اختالل 

نشـان داد کـه آمـار درصـدي دانشـجویانی کـه در مـورد         هـا یافتـه در پژوهش دیگري 

به شرح  اندبودهد در معرض استرس و رویدادهاي مختلف به میزان نسبتاً زیا هاموفقیت

، %14، مشـکالت خـانوادگی   %10جسـمانی  ، مشـکالت  %18زیر است: مسائل شخصی 

و مسائل زندگی  %14، مسائل اجتماعی %19، مشکالت هیجانی %12مشکالت تحصیلی 

. مهمترین راهبردهاي مقابله دانشجویان نیز عبـارت  %13مشترك براي متأهالن به میزان 

بـراي حـل    ریـزي برنامـه اهبردهاي متمرکز بر روي آوردن به دین و مذهب، ر :بودند از

  .)1378مشکل، تفسیر مجدد و رشد مثبت و مقابله فعال (موسسه تحقیقات تربیتی،

 یروانـ سـالمت شخصیتی دانشجویان و رابطه آن بـا   هايویژگی) با بررسی 1379غزل (

در کـل   خودشـیفته تی مربـوط بـه سـبک شخصـی     هـاي ویژگـی به این نتیجه رسید کـه  

ویژگی  ترینشایعاز سایر موارد است.  ترشایعگرفتندقراردانشجویانی که مورد ارزیابی 

ویژگـی شخصـیتی در    تـرین شـایع و  خودشـیفته شخصتی در پسران مربوط بـه سـبک   

مـورد از   تـرین شـایع هیسـتریونیک و وسواسـی بـود.     هـاي ویژگـی دختران مربوط بـه  

، اضطراب و سوماتوفرم بـود کـه   موردمطالعهنمونه دانشجویان  بالینی در کل هايسندرم

مربـوط بـه    هـاي ویژگـی مورد اضـطراب و در دختـران    ترینشایعبه تفکیک در پسران 

 تـرین شـایع دار را بـین  هاي حاصل، یـک ارتبـاط معنـی   یافته نهایتاًاختالل هذیانی بود. 

-خصـیت پرخاشـگر  شخصـیتی مربـوط بـه ش    هـاي ویژگیو  )سندرم بالینی (اضطراب

  .انفعالی، خودشکن، مرزي و اسکیزوتایپال نشان دادند

از کل دانشجویان دچار یکی از  %4/28روي دانشجویان،  ) بر1379عکاشه (در پژوهش 

) و %9/5(یخلقـ کـج )، %7/6)، اخـتالل تطـابق (  %7/8چهار اختالل افسردگی اساسـی ( 

چار افسردگی مضـاعف بودنـد.   د %4/2) بودند. همچنین %7/4اختالل اضطرابی منتشر (

نشـان داد. درصـد    %3/31و در زنـان   %6/20این بررسی میزان اختالل را نیز در مـردان  

وجود اختالل در دانشجویان سهمیه غیر مناطق بیشتر از سهمیه مناطق برآورد گردیـد و  
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به رشته تحصـیلی در آنهـا کـم بـود،      منديعالقهمیزان اختالل در دانشجویانی که میزان 

آنها به رشته تحصیلی در حد متوسـط یـا    منديعالقهبیشتر از دانشجویانی بود که میزان 

بـود.   %4/12و در افـراد متأهـل    %5/29زیاد بوده است. میزان اخـتالل در افـراد مجـرد    

را  پزشـکی رواناز دانشجویانی که دچار اخـتالل بودنـد سـابقه پیشـین اخـتالل       6/52%

.یادآور شدند

وضـعیت تحصـیلی    ازلحـاظ کـه   دهدمی) نشان 1379همکاران (ی و پژوهش خدا پناه

بودند پس از اتمام آموزش مشـکالت کمتـري را گـزارش     دیدهآموزشدانشجویانی که 

هاآزمودنیتوسط  شدهگزارشمیزان اضطراب  وتحلیلتجزیهدر  آزمونپیشتأثیرکردند، 

هـاي گـروه اب بـین  در اضـطر  معنـادار تفـاوت هرچنـد است، بدین معنی که  مشهودتر

کمتـرین اضـطراب در گـروه آزمـایش بـدون       ولـیکن گرددمیزمایش و گواه مشاهده آ

 هـاي گروهوجود دارد. استفاده از راهبردهاي شناختی و انگیزشی تفاوت بین  آزمونپیش

 گـذاري ارزشو  خودکارآمـدي از راهبرهاي انگیزشی یعنی  مؤلفهآزمایش و گواه در دو 

درزمینـۀ معنـادار اسـت.    دهـی خودنظمشناختی یعنی  راهبردهايزا مؤلفهدرونی و یک 

تفاضل معدل کل دانشجویان در نیمسـال اول و دوم معنـادار نبـود یـا      تحصیلیپیشرفت

 تحصـیلی پیشـرفت معنـاداري در   تـأثیر راهبردهاي انگیزشـی و شـناختی    دیگرعبارتبه

  دانشجویان نداشته است.

دانشـجویان دانشـگاه علـوم پزشـکی      یروانـ متسال) وضعیت1380پیراسته ( ؛ وکرمی

دانشـجویان از   %6/4ایـن تحقیـق نشـان داد کـه     . نتایجقراردادندموردبررسیزنجان را 

از افسـردگی متوسـط در رنـج بـوده و      %8/21احساس غمگینی و افسـردگی شـدید و   

دانشـجویان داراي اخـتالل در عملکـرد متوسـط و      %62نتایج آزمون  اساسبرهمچنین 

اضطراب شـدید   %6داراي اضطراب متوسط و  %5/36اختالل در عملکرد شدید و  1/4%

داراي عالئـم جسـمانی شـدید     %3/3داراي عالئم جسمانی در حد متوسط و  %9/34و 

 یروانـ سـالمت ازنظـر شـاغل  یـر غ. بین دانشجویان بومی و غیربومی، شـاغل و اندبوده

دانشـجویان غیربـومی و غیرشـاغل     مشاهده شد و میـزان اخـتالل در   داريمعنیتفاوت 
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دانشجویان مشکوك بـه عالئـم روانـی     %43بوده است. این مطالعه نشان داد که  تریعشا

  به عالئم روانی شدید بودند. مشکوك %4/5متوسط و 

شخصیتی و ارتبـاط آن   هايیژگیوبه مقایسه و بررسی  يامطالعه) به 1380زاده (رجب

دولتـی   يهـا دانشـگاه دختر و پسر مقطع کارشناسـی  با سالمت عمومی بین دانشجویان 

که در عوامل نوروزگرایی عمـومی،   دهدیمشهر تهران پرداخت. نتایج این تحقیق نشان 

بـین دانشـجویان دختـر و پسـر      یزآماضطراباعتماديیبو گسیخته خویی پارانویاگونه

يهـا تفـاوت کـه   این تحقیق ایـن بـود   هايیافتهوجود دارد. از دیگر  داريیمعنتفاوت 

.است داریمعنروان دانشجویان دختر و پسر نیز در سالمت شدهمشاهده

دانشجویان رشـته   یروانسالمتدهد که وضعیت ) نشان می1380آقابابا (نتایج پژوهش 

بهتر است. همچنین نسبت به دو گروه دانشجویان علوم پایه و علوم پزشکی بدنییتترب

نـود عالمتـی دراگـوتیس     پرسشنامهگانه و ابعاد ده یوانرسالمتگروه علوم پزشکی در 

.است قرارگرفتهافکار پارانوئید نسبت به گروه علوم در وضعیت بهتري  جزبه

بهداشـت روانـی دانشـجویان دختـر مقـیم       بامطالعه) 1380برومند (بحرینیان و قاسمی 

خوابگــاه، بــه وجــود ارتباطــات معنــاداري بــین ســالمت جســمی، رضــایت از         

بودن دانشجویان و مشکالت غربت، وجود افـراد معتـاد در    یربومیغ، تحصیلیرفتیشپ

 خوابگاه، مشکالت شخصی و مشکالت خـانوادگی دانشـجو، عـدم توانـایی تحصـیلی،     

، بیماري شخصـی و وجـود افـراد بـا اخـتالالت      هایهمکالسمشکالت از جانب  ایجاد

یگر دست یافتند.از سوي د یروانسالمتو  سویکرفتاري در خوابگاه از 

در مطالعه دیگري تعـداد قابـل تـوجهی از دانشـجویان پرسـتاري در معـرض اسـترس        

هـاي تئـوري   اخـتالف بـین آمـوزش   ". بیشترین منابع استرس عبارت بودنـد از:  اندبوده

و کفایـت الزم در   تحصـیلی یشرفتپامکان ،"شودکالسی با آنچه در بیمارستان اجرا می

ظارات سایرین نسبت به حرفه پرستاري. در ایـن پـژوهش بـین    و انت نگرش شغل آینده،

منـابع  دار مشـاهده گردیـد. همچنـین در بـین     میزان استرس تحصیالت پدر رابطه معنی
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دار مشـاهده  و سکونت در شهر، جنس، سن و وضعیت سکونت تفـاوت معنـی   استرس

  .)1380دانشگاه علوم پزشکی کرمان،گردید (

و رابطه آن با سـالمت عمـومی را در دانشـجویان     زارساست) عوامل 1380اسفندیاري (

تفـاوت   یروانسالمتازنظردانشگاه علوم پزشکی کردستان بررسی نمود. در این مطالعه 

 يهـا رشـته ، یربـومی غ، بـومی و  متأهلبین دانشجویان دختر و پسر، مجرد و  داريیمعن

و دانشجویان شبانه  مختلف يهادانشکدهخاص ورود به دانشگاه،  هايیهسهمتحصیلی، 

ـ تفـاوت   زااسـترس نمره عوامـل   ازنظرو روزانه مشاهده نشد. همچنین  بـین   داريیمعن

قبـولی و دانشـجویان شـبانه و     يهـا رشته، یربومیغ، بومی و متأهلدانشجویان مجرد و 

ـ  روزانه یافت نشد، اما در ارتباط با ایـن متغیـر    دانشـجویان دختـر و پسـر،     ینتفـاوت ب

بـود.   داریمعنـ مختلـف   يهـا دانشـکده یلی، سـال ورود بـه دانشـگاه و    تحص يهارشته

دانشجویان، نگرانی از سالمتی اعضاي خانواده و نگرانی  ازنظرزااسترسمهمترین عامل 

  .است ذکرشدهاز آینده شغلی 

در  یشـناخت رواناخـتالالت   درمجمـوع ) 1380همکـاران ( مطالعـه ضـیایی و    بر اساس

سـال در محـور    17-21دانشجویان پسر بـوده و گـروه سـنی    دانشجویان دختر بیش از 

سال در محور افسردگی شیوع بیشـتري را نشـان    27-31افکار پارانوئیدي و گروه سنی 

ـ آمـاري   ازلحاظداده است که  مختلـف،   هـاي یهسـهم بـوده اسـت. در مقایسـه     داریمعن

گانـه   9رهـاي  مناطق شـاهد و ایثـارگر در محو   هايیهسهمآماري بین  داریمعناختالف 

در محور ترس مرضـی   جزبهدراگوتیس (پرسشنامه نود عالمتی  یشناخترواناختالالت 

 _اخـتالل وسواسـی    هرچنـد که در دانشجویان شاهد بیشتر بوده) مشاهده نشده اسـت.  

بـیش از سـایر    داريیمعنـ طـور بـه ) 17جبري در دانشجویان با معدل بـاالتر (بـیش از   

گر بوده است، ولی میانگین نمـره پرسشـنامه دانشـجویان در    دی يهامعدلدانشجویان با 

آماري نداشته است. همچنـین   داریمعنگانه با معدل دیپلم مختلف، تفاوت  9محورهاي 

از ایشان در محورهـاي   شدهانجامو مصاحبه شفاهی  SCL-Rبین نتایج حاصل از آزمون 
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ــا در محــور افســردگی اخــتالف   9 ــه، تنه ــگان ــارداریمعن ــه در  شــدهمشــاهدهي آم ک

  بیشتر بوده است. شوندگانمصاحبه

) بین عالئم جسمانی، اضـطراب و اخـتالل خـواب، کـارکرد     1381اصفهانی (در تحقیق 

، تفــاوت ورزشـکار  یــرغاجتمـاعی و افســردگی در دو گـروه دانشــجویان ورزشـکار و    

یر نسـبت بـه سـا    بـدنی یـت تربمشاهده شد. همچنین دانشـجویان دانشـکده    داريیمعن

چهارگانـه آن، در وضـعیت    هايیاسمقو  یروانسالمتدر  هادانشکدهدانشجویان سایر 

  .قرار داشتند يترمطلوب

در  زااسـترس عامـل   تـرین یعشا) 1381سبزوار (در پژوهشی در دانشکده علوم پزشکی 

شدن شخصیت بوده است. همچنین بین سوزش سر دل و ضعف  داریحهجردانشجویان 

  وجود داشته است داریمعنو میزان استرس ارتباط و سستی عضالنی 

مقابله دانشجویان حاکی از آن اسـت   هايیوهشینۀدرزم)1381داینی (نوروزي  هايیافته

 هـاي یـاس مقخـرده از  یکیچهمیانگین نمرات دانشجویان سال اول و چهارم در  ینکه ب

نمـرات دانشـجویان   وجـود نـدارد. همچنـین بـین میـانگین       داريیمعناي تفاوت مقابله

 ياسـتثنا بهيامقابلههايیاسمقخردهو هنر در کلیه  بدنییتتربعلوم پایه،  يهادانشکده

پـژوهش   هـاي یافتهوجود ندارد.  داريیمعنجستجوي حمایت ابزاري و عاطفی تفاوت 

با میانگین نمـرات   بدنییتتربکه بین میانگین نمرات دانشجویان دانشکده  دهدیمنشان 

جسـتجوي حمایـت ابـزاري     یـاس مقخردهعلوم پایه و هنر در  يهادانشکدهویان دانشج

بین میانگین نمرات دانشجویان علـوم پایـه و    کهیدرحالتفاوت منعی داري وجود دارد، 

جستجوي حمایت ابزاري تفاوت معنادار وجود ندارد و دانشجویان  یاسمقخردههنر در 

علوم پایـه و هنـر از جسـتجوي     يهادانشکدهنسبت به دانشجویان  بدنییتتربدانشکده 

دهد که بـین  همچنین نشان می آمدهدستبه. نتایج کنندیمحمایت ابزاري، بیشتر استفاده 

 یـاس مقخـرده و علـوم پایـه در    بـدنی یـت تربهـاي  میانگین نمرات دانشجویان دانشکده

ــاداري وجــود دارد و دانشــجویان دانشــکده   ــاوت معن جســتجوي حمایــت عــاطفی تف

اي جستجوي حمایـت  نسبت به دانشجویان دانشکده علوم پایه، شیوه مقابله بدنییتترب
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 يهادانشکدهبین دانشجویان دانشکده هنر با  کهیدرحال، گیرندیمکار هعاطفی را بیشتر ب

جستجوي حمایـت عـاطفی تفـاوت معنـاداري      یاسمقخردهدر  بدنییتتربعلوم پایه و 

  .وجود ندارد

 متأهلدانشجویان شاغل و غیرشاغل،  یروانسالمت) بین 1382مقدم (مباشر یبررسدر 

و مجرد تفاوت وجود نداشته است.

 کـه یدرحـال در ایـران خوشـبختانه    یروانسالمتمطالعات پژوهشی در حوزه مذهب و 

افزایش است. در اینجا به چند مورد از آنها که پژوهشگر توانسته است به آنها دسترسـی  

  .شودیمره پیدا نماید، اشا

و آزمـون محقـق    سوتاینهمیچندوجه) با استفاده از پرسشنامه شخصیتی 1373بهرامی (

میزان عبادت و نوروزهاي افسـردگی و   ینرابساخته عبادت سنج، رابطه منفی معناداري 

  است. یداکردهپاضطراب 

ر قـم  باورهاي اعتقادي در مقابله با استرس را در دانشجویان دخت تأثیر)1376موسوي (

. نتایج حـاکی از آن بـود کـه دانشـجویان داراي باورهـاي اعتقـادي       قراردادیموردبررس

) در 1379را در مواجهه با استرس گزارش کردند. مختاري ( يمؤثرتريهامقابلهتر قوي

بیرونـی) را بـا میـزان تنیـدگی در      –مـذهبی (درونـی    هايیريگجهتپژوهشی ارتباط 

. نتــایج ایــن پــژوهش نشــان داد کــه قــراردادردمطالعــهمودانشــجویان دانشــگاه تهــران 

ــجویان داراي  ــتدانش ــريگجه ــجویان داراي    ی ــا دانش ــه ب ــذهبی، در مقایس ــی م درون

، بـین  یگـر دعبـارت بـه بیرونی مذهبی، تنیدگی کمتـري را گـزارش کردنـد.     یريگجهت

  درونی مذهبی با میزان تنیدگی رابطه منفی وجود داشته است. یريگجهت

مثبت مداومت بر تالوت قـرآن در مقابلـه بـا اسـترس را در بـین       آثار) 1376جعفري (

  .قراردادیدتأکدانشجویان دختر شهرستان قم مورد 

درصـد   23/12) حـاکی از آن اسـت کـه    1378نسـب ( هـاي پـژوهش عمـران    افتهی

داري از اعتقادات دینی قوي برخـوردار بودنـد و ارتبـاط معنـی     موردپژوهشدانشجویان 

رهاي سن و میزان درآمد ماهیانه با اعتقادات دینی وجود داشته است. همچنـین  بین متغی
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درصـد) داراي سـالمت روان بودنـد و ارتبـاط      55/60(موردپژوهشيواحدها یتاکثر

داري بین متغیرهاي سن، وضعیت اشتغال و میزان درآمد ماهیانـه بـا سـالمت روان    معنی

داري بـین  ارتبـاط معنـی   دهنـده نشـان عـه،  هاي ایـن مطال یافته یطورکلبهمشاهده شد و 

  .بوده استمتغیرهاي اعتقادات دینی و سالمت روان 

 یـري گانـدازه طی پژوهشی ضمن تهیه مقیـاس   1378خدایاري فرد و همکاران در سال 

  اعتقادات و نگرش مذهبی دانشجویان، نتایج زیر را گزارش نمودند:

یان سهمیه منـاطق از نگـرش مـذهبی    دانشجویان سهمیه شاهد در مقایسه با دانشجو ـ1

  برخوردار بودند. تريییقو

طالب حوزه علمیه قم در مقایسه با دانشجویان دانشگاه صنعتی شـریف و هنرهـاي    ـ2

  مذهبی باالتري داشتند. يهانگرشزیبا 

را نشـان   تـري ییقـو ـ دانشجویان پسر، در مقایسه با دانشجویان دختر، نگرش مذهبی 3

دادند.

نگرش مذهبی تفاوتی وجود نداشت. ینۀدرزمعلوم و فنی  يهارشتهشجویان ـ بین دان4

  تر از پسران طلبه بودند.نگرش مذهبی قوي ازنظرـ  دختران طلبه  5

درصــد  44/1هــا نشــان داد کــه ) یافتــه1378همکــاران (در بررســی احســان مــنش و 

 24/8ط و درصد داراي استرس متوسـ  31/1داراي استرس کم،  یموردبررسدانشجویان 

زا، تـرس از مـردود شـدن در    انـد. از میـان عوامـل تـنش    درصد داراي استرس زیاد بوده

، مرگ یکی از بستگان نزدیک و دعواي شدید با پدر به ترتیب درصد بیشـتري  هاامتحان

نشانگان استرس، نگرانی، اضطراب  ینۀدرزمقرار داده است.  تأثیراز دانشجویان را تحت 

پژوهش گـزارش گردیـد. مقایسـه     هايیآزمودنها توسط یر نشانهو کمرویی بیش از سا

نمرات دانشجویان در پرسشنامه توکل با نمـرات آنـان در پرسشـنامه نشـانگان اسـترس      

نشان داد که با باال رفتن نمرات در پرسشنامه توکل، نمرات آنان در پرسشنامه نشـانگان  

یان در پرسشـنامه توکـل، از   درصد از دانشـجو  69/1است. همچنین  یافتهکاهشاسترس 

  .نمره را به دست آوردند 152)، 200بیشترین نمره ممکن (
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 آمـوزان دانـش نمـاز بـر اضـطراب     تأثیربررسی  درباره) در تحقیق خود 1378جلیلوند (

و مقیـد   خوانندیمی که نماز آموزاندانشدبیرستانی شهر تهران مشاهده کرد، آن دسته از 

.برندیماضطراب کمتري رنج  به تکالیف مذهبی هستند از

در سـه  (مـذهبی   یـري گجهـت يامطالعـه ) در 1379سریزدي (زادهینخوانخداپناهی و 

دانشـجویان   )از مـذهب  گردانیيروسطح پاي بندي به مذهب، روي آورد به مذهب و 

شـرکت در  جـنس، نوع شخصیت،برحسبسال اول و سال آخر دانشگاه شهید بهشتی 

نفـر از   405را  یموردبررسـ . نمونـه  قراردادنـد یموردبررسرا دهدانشکومراسم مذهبی

. نتـایج مطالعـه   انـد داده، تشـکیل  انـد شدهانتخابتصادفی  طوربهدانشجویان دانشگاه که 

، دانشـجویان سـال آخـر،    مؤنـث نشان داد که در عامل پاي بندي به مذهب، دانشجویان 

و دانشجویان  کنندیمکمتر شرکت یا  کنندینمدانشجویانی که در مراسم مذهبی شرکت 

معنادار از سطح روي آورد به مذهب باالتري برخـوردار   طوربهدانشکده برق و کامپیوتر 

در  یموردبررسـ يهـا گـروه از  یـک یچهـ از مـذهب بـین    گردانیيرودر عاملهستند. 

  .پژوهش، تفاوت معنادار نبود

نقـش مهمـی در کـاهش     کـه داشـتن اعتقـاد مـذهبی     دهنـد یمـ نشـان   هایبررسهمچنین 

گفـت   تـوان یمـ فرد چه مذهبی گرایش دارد،  کهینااز  نظرصرفو مواد دارد سوءمصرف

، احتمال کمتري دارد که مواد مصرف دهدیممنظم اعمال مذهبی را انجام  طوربهفردي که 

  ).1380دادخواه و  ياز محمدبه نقل ندارد (کند تا فردي که تمایل به انجام این اعمال 

حاکی از همبسـتگی   هایافته) صورت گرفت، 1380بررسی دیگر که توسط اسالمی (در 

  بوده است. آموزاندانشمنفی بین افسردگی و نگرش مذهبی در 

بررسـی ارتبـاط اضـطراب و تقیـد مـذهبی در بـین        ) ضمن1380همکاران (و محسنی

  دانشجویان، به رابطه معناداري دست نیافتند.

 یدوسـت نوعبه بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی و ژوهشی) در پ1381مهرجردي (علم 

و رابطه آن با سـازگاري اجتمـاعی افـراد پرداخـت. نتـایج تحقیـق نشـان داد کـه بـین          

. همچنین بین نگرش شودیمدیده  داریمعنو سازگاري اجتماعی، همبستگی  یدوستنوع
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نتـایج حـاکی از    یطورکلبه وجود دارد. داریمعنمذهبی و سازگاري اجتماعی همبستگی 

و نگرش مذهبی، سازگاري اجتماعی نیز، افزایش  یدوستنوعآن بود که با افزایش میزان 

و اعتقـادات مـذهبی در حفـظ و     یدوسـت نوع. این موضوع نشانگر میزان اهمیت یابدیم

  .ایجاد سازگاري اجتماعی است

آن  تـأثیر ی و و نقش نگرش مذهبی و احساس معنادار بودن زندگ ) رابطه1381جمالی (

نشـان داد کـه بـین     نتـایج  را در گروهی از دانشجویان مطالعـه نمـود.   یروانسالمتدر 

احساس معنابخش بـودن زنـدگی و سـالمت روان و همچنـین بـین نگـرش مـذهبی و        

، بین نگـرش مـذهبی و   ینبراعالوهوجود دارد.  داريیمعنسالمت روان هم همبستگی 

. زنـان نگـرش   شـود یمـ دیـده   داريیمعنـ سـتگی  احساس معنابخش بودن زندگی همب

پژوهش نشـان داد کـه بـا افـزایش میـزان       یطورکلبه. دهندیمرا نشان  ترييقومذهبی 

کـه ایـن    یابدیماحساس معنابخشی زندگی و نگرش مذهبی، سالمت روان نیز افزایش 

بهداشـت  موضوع نشانگر میزان اهمیت معناجویی و اعتقادات مذهبی در ایجاد و حفـظ  

.باشدیمروانی افراد جامعه 

مهمترین مسئله پژوهش حاضر این است که دانشجویان دانشگاه شهید رجـایی بـا چـه    

مـذهبی   نگـرش  یتوضعدانشجویی و مشکالت روانی روبرو هستند و  يفشارزاعوامل 

 يفشـارزا قصد دارد ضمن بررسـی و شناسـایی عوامـل    این بررسیآنها چگونه است؟

مـذهبی را در فرآینـد    يهانگرشدر دانشگاه شهید رجایی تهران، نقش  احتمالی موجود

و  یروانـ سـالمت را بـر   هرکـدام مقابله بـا عوامـل فشـارزا ارزیـابی نمـوده و تـأثیرات       

مطالعـه نمایـد و در ادامـه، بـرآوردي از فراوانـی افـراد       دانشـجویان  تحصـیلی یشرفتپ

تالش دارد تـا نقـش متغیرهـاي     ،عالوهبهمشکوك به مشکالت روانی را به دست دهد. 

جنسـیت، دانشـکده محـل تحصـیل، نـوع کارشناسـی (پیوسـته /        چون شناسییتجمع

و غیره را نیز بررسی نماید و در این رهگـذر،  ناپیوسته)، دوره تحصیلی (روزانه / شبانه)

را انجام دهد. هایییسهمقابا توجه به متغیرهاي فوق، 
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 یروانـ سالمتدانشجویی، نگرش مذهبی،  يفشارزاارتباط بین عواملهدف کلی: تعیین

  و وضعیت تحصیلی در دانشجویان

  روش

بررسی حاضر، یـک مطالعـه توصـیفی نـوع همبسـتگی بـوده اسـت. عوامـل فشـارزاي          

و  یروانسالمت) و بینیشپمستقل (متغیرهاي  عنوانبهمذهبی  يهانگرشدانشجویی و 

  .اندبودهمدنظر(مالك) متغیر وابسته  عنوانبهنیز  تحصیلییشرفتپ

 در یلتحصـ جامعه آماري: جامعه آماري تحقیق حاضر را کلیه دانشـجویان مشـغول بـه    

  .اندبودهنفر 3000و حدود  دادندیمنیمسال اول دانشگاه شهید رجایی تشکیل 

نفـر   400) حـدود  1970مورگـان ( جدول کریجکـل و   اساس بر نمونه آماري:  

طبـق روش   موردنظربا توجه به متغیرهاي  هایآزمودنن برآورد گردید. روش انتخاب ای

چـون جنسـیت و دانشـکده    متغیرهـایی  اي تصـادفی صـورت گرفـت.   طبقه یريگنمونه

در نمونـه   سهمشـان طبقات را تشکیل دادند کـه بـا توجـه بـه نسـبت آنهـا در جامعـه       

اد افـر يهـا پرسشـنامه فقـره   358اطالعات مربوط بـه  یتدرنهاقرار گرفت.  موردتوجه

  قرار گرفتند. وتحلیلیهتجزبود که مورد  استفادهقابلنمونه 

  ابزارهاي پژوهش

  پرسشنامه سالمت عمومی: )الف

توسط گلـدبرگ  1972سال  درGHQ) (پرسشنامه سالمت عمومی 
14

سـاخته شـد و بـه    

عقیده هندرسون
15

و  یپزشـک رواندر  يگـر غربـال یـن ابـزار    تـر شـده شناخته)، 1990(

داشته اسـت. ایـن پرسشـنامه    هاپژوهششگرفی در پیشرفت  تأثیره ی است کشناسروان

سؤالی (عالئم جسـمانی، اضـطراب و اخـتالل خـواب، اخـتالل در       7شامل چهار مقیاس 

) ضریب اعتبار ایـن  1970(16. گلدبرگ و بلک ولباشدیمکارکرد اجتماعی و افسردگی) 

                                                                                                                            
14. Goldberg
15. Henderson
16. Blackwel
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روي بیماران بخـش جراحـی،    مصاحبه بالینی بر یستلچکپرسشنامه را با استفاده از یک 

ـتگی پرسشـنامه   1976. در مطالعه دیگري گلدبرگ و همکاران (اندکردهذکر  80/0 ) همبس

دراگـوتیس R-90-(SCL (شـده   یدنظرتجدمذکور را با فهرست نود عالمتی 
17
و همکـاران   

پـژوهش کـه    30). نتـایج فـرا تحلیـل    1377بیان کردند (به نقل از هومن،  78/0)، 1976(

لیامز و ماريتوسط وی
18

حساسیت«) انجام شد، میانگین 1988(
19

(عبارت است از نسبت » 

ویژگی«و متوسط  %84تشخیص صحیح بیماران با استفاده از مصاحبه بالینی) 
20

(عبـارت  » 

به دسـت آمـد.    %84استفاده از مصاحبه بالینی)  با یمارانباست از نسبت تشخیص صحیح 

ویژگی این پرسشنامه را در بهترین نقطه بـرش  حساسیت و  يامطالعه) در 1375یعقوبی (

) 1377گـزارش نمـوده اسـت. در پـژوهش هـومن (      %82و  %5/86) به ترتیـب  23(نمره 

به دست آمد. همچنـین میـزان    %76و  %3/83حساسیت و ویژگی این پرسشنامه به ترتیب 

بـوده اسـت کـه حـاکی از اعتبـار       82/0(SCL–90)همبستگی آن با فهرست نود عالمتی 

چیونگ و اسپیرز یدر بررس.باشدیماین ابزار  توجهقابل
21

) در نیوزیلنـد، ضـریب   1994(

بـه دست آمـد. در مطالعـه    55/0هفتـه،  4تـا  2زمـانی  بافاصلهییبازآزماپایایی به روش 

دیگري که توسط چان
22

) در چین انجام شد، ضـریب همسـانی درونـی بـه روش     1983(

  ).1377(به نقل از هومن، حاصل شد  85/0آلفاي کرونباخ 

بـود.   88/0ییبازآزمـا ) ضریب پایـایی پرسشـنامه بـه روش    1375در پژوهش یعقوبی (

بـوده   83/0شـده گـزارش ) ضریب همسـانی درونـی   1377همچنین در بررسی هومن (

) که بر روي گروهی از دانشجویان انجام شد، ضـریب  1379است. در پژوهش نصري (

 89/0ییبازآزمـا و ضـریب   83/0ایایی به شیوه تنصیف، ضریب پ93/0همسانی درونی 

 يگـر غربـال ابـزار   عنـوان بـه حاصل شد. از موارد اسـتفاده ایـن پرسشـنامه، کـاربرد آن     

                                                                                                                            
17. Derogatis
18.Wiliams & Marri
19. sensivity
20. speciality
21. Chioung & Spirse
22. Chan
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افراد جامعه است. در پژوهش حاضـر   یروانسالمتاختالالت روانی و ارزیابی وضعیت 

  ه شد.دانشجویان استفاد یروانسالمتسؤالی آن براي ارزیابی  28از فرم 

  ب) پرسشنامه فشارزاهاي دانشجویی

بـا   1374در سـال   شـهري يرپـوالدي   توسـط  (SSQ)دانشـجویی  يفشـارزاها پرسشنامه 

و بـا اسـتفاده از یـک مطالعـه      فشـارزاها ینـۀ  درزمبررسی منابع فارسـی و التـین موجـود    

تمل بر روي دانشجویان و به شیوه تحلیل عوامل ساخته شد. این پرسشـنامه مشـ   یابیینهزم

بندي (هرگز، بندرت، گـاهی اوقـات و اغلـب اوقـات)     ماده است که به شیوه درجه 54بر 

و  یابـد یمـ به هر پاسخ اختصاص  3و  2و  1و  0هاي و به ترتیب نمره شودیمپاسخ داده 

ــود. ایــن مقیــاس داراي چهــار   162صــفرتانمــرات فــرد داراي پیوســتاري از  خواهــد ب

 15مربوط بـه شـرایط تحصـیلی داراي     يفشارزاها) 1از: اندعبارتاست که  یاسمقخرده

هـاي مربـوط بـه    ) فشـارزا 3مـاده  15مربوط به محیط آموزشی داراي  يفشارزاها) 2ماده

در مـاده.  12مربوط به محیط خوابگاه داراي  يفشارزاها) 4ماده 12التحصیلی داراي فارغ

 یطـورکل بهاشاره دارد که  مربوط به شرایط تحصیلی به عواملی يفشارزاهااین پژوهش 

هـاي اختصاصـی دانشـجویان    و بـر ویژگـی   گیـرد یمـ از تحصیل در دانشگاه سرچشمه 

 يهارقابتبه فشارزاهایی همچون اضطراب امتحان،  توانیممتمرکز است. در این زمینه 

اشـاره کـرد.   …تحصـیلی، عـدم روش صـحیح مطالعـه و      يهادورهتحصیلی، فشردگی 

 واحـوال اوضـاع که به  شودیممحیط آموزشی به فشارزاهایی گفته مربوط به  يفشارزاها

حاکم بر شرایط عمومی دانشگاه متمرکز است. عوامل فشارزایی چـون محـیط فیزیکـی    

کالسی، برخورد نامناسب مسئولین دانشگاه، ضعف در تدریس اساتید، کمبـود امکانـات   

. گیـرد یمـ زه قـرار  آموزشی، عدم دسترسی به منابع جدید علمـی و غیـره در ایـن حـو    

کـه اسـباب نگرانـی و     شـود یمـ به عواملی اطالق  یلیالتحصفارغمربوط به  يفشارزاها

ـ تشویش دانشـجویان پـس از بـه پایـان رسـاندن تحصـیالت اسـت و بـر          و  هـا ینگران

 يفشـارزاها یـت درنهاازدواج و غیـره اشـاره دارد.   همچون ادامـه تحصـیل،   هااضطراب

 يهـا خوابگـاه تمل بـر عـواملی اسـت کـه از زنـدگی در      مربوط به محیط خوابگاه مشـ 
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از فشارزاهایی همچون تـراکم افـراد    توانیمبینیندراکه  گیردیمدانشجویی سرچشمه 

محـیط و عـدم رعایـت بهداشـت نـام بـرد. پـوالدي         يسروصـدا ، شلوغی و هااتاقدر 

مقیـاس   دانشـجویی از دو  يفشـارزاها ) براي بررسی اعتبار پرسشنامه 1374(شهريير

نمـود. ضـرایب    اسـتفاده  (ANQ)پرسشـنامه اضـطراب    و (PCS)جسمانی  هايیتشکا

 يفشـارزاها جسمانی با کـل پرسشـنامه    هايیتشکابین مقیاس  آمدهدستبههمبستگی 

یلیالتحصـ فـارغ یاسمقخرده، با 30/0شرایط تحصیلی  یاسمقخرده، با 18/0دانشجویی 

بوده اسـت. همچنـین ضـرایب همبسـتگی      17/0محیط آموزشی  یاسمقخردهو با  36/0

، بـا  17/0دانشـجویی   يفشـارزاها بین پرسشنامه اضطراب با کل پرسشـنامه   شدهحاصل

 یاسمقخرده، با 22/0یلیتحص یطشرایاسمقخرده، با 32/0یلیالتحصفارغیاسمقخرده

بـراي  گـزارش گردیـد.   19/0مقیـاس محـیط آموزشـی     بـاخرد و  32/0محیط خوابگاه 

) از دو روش 1374(شهرييرابی پایایی پرسشنامه فشارزاهاي دانشجویی، پوالدي ارزی

ــراي کــل پرسشــنامه    ــاخ) ب ــاي کرونب ــی (آلف اســتفاده نمــود: ضــرایب همســانی درون

یلیالتحصفارغ ،86/0، محیط آموزشی 86/0فشارزاهاي مربوط به شرایط تحصیلی ،92/0

پس از پـنج   آمدهدستبهییبازآزماحاصل گردید. ضرایب 84/0و محیط خوابگاه  80/0

ــراي کــل پرسشــنامه   ــه ب ، 93/0، محــیط آموزشــی 88/0، شــرایط تحصــیلی 95/0هفت

بـوده اسـت. در پـژوهش کنـونی از ایـن       94/0و محیط خوابگـاه   93/0یلیالتحصفارغ

  .یداستفاده گردپرسشنامه براي ارزیابی فشارزاهاي دانشجویی موجود در دانشگاه 

  رش مذهبیج) پرسشنامه نگ

) تـدوین گردیـد. ایـن مقیـاس     1378فـرد و همکـاران (   یاريخدااین پرسشنامه توسط 

) تا کامالً موافقم 1آیتم بوده و آزمودنی به شیوه لیکرت از کامالً مخالفم ( 40مشتمل بر 

مـورد آن   12مثبـت و   يهانگرشمورد از جمالت  28. کندیم) نظرات خود را بیان 5(

مـاده مربـوط بـه     12. کنـد یمـ دین و اعتقادات مذهبی بیان  ینۀزمدرمنفی را  يهانگرش

چـون   ییهـا مقوله. این پرسشنامه شامل شودیميگذارنمرهبرعکسمذهبی  يهانگرش

، اثر مذهب بر زندگی و رفتار انسـان، مباحـث اجتمـاعی،    هاارزشعبادات، اخالقیات و 



255  ...ذهبی وبررسی رابطه چندگانه استرسورهاي دانشجویی، نگرش م

ایـن پرسشـنامه بـه دو شـیوه      يگـذار نمـره . گـردد یمو باورها و علم و دین  ینیبجهان

ماده پرسشنامه به دست آورده شود  40است. شیوه اول این است که میانگین  یرپذامکان

خواهد بود. شیوه دوم این است که جمـع نمـرات    5تا 1که در آن صورت نمره فرد از 

. در ایـن  گـردد یمـ 200تـا   40بـین  محاسبه گردد که در آن صورت نمـره فـرد   هاماده

استفاده گردید. بـراي بررسـی اعتبـار پرسشـنامه      يگذارنمرهاز شیوه دوم براي پژوهش 

ياگمانــه) ابتــدا از یـک ســنجش  1378فـرد و همکــاران (  یاريخــدانگـرش مــذهبی،  

بین پرسشـنامه و معیـار    آمدهدستبهاستفاده کردند که کلیه ضرایب همبستگی  گانهشش

اسـبه اعتبـار سـازه از دو مقایسـه کـه      معنادار بود. سپس براي مح 01/0مزبور در سطح 

نسبتاً قوي دارد، استفاده نمودند. نخست بین نمرات دانشجویان سهمیه مناطق و  یربنايز

دانشجویان سهمیه شاهد مقایسه صورت گرفت که نتایج حـاکی از تفـاوت دو میـانگین    

تی . در دومین بررسی، نمرات دانشـجویان دانشـگاه صـنع   )= 59/4tو p= 001/0(بود 

از طالب حوزه علیه قم مقایسه شد که نتایج مجدداً بیانگر تمیز این دو  ياعدهشریف با 

فرد و همکاران  یاريخدا). t= 94/14و p= 001/0اعتقادات مذهبی بود. ( ازنظرگروه 

) براي محاسبه ضریب پایایی ابتدا از شیوه تنصیف اسـتفاده کردنـد کـه ضـرایب     1378(

و به روش گـاتمن برابـر بـا     93/0به روش اسپیرمن ـ براون برابر با   آمدهدستبهپایایی 

قـرار گرفـت کـه آلفـاي      موردمحاسـبه بوده است. سپس ضریب همسانی درونـی   92/0

  بود. 95/0برابر با  شدهحاصلکرونباخ 

  هایافته

شـود و  تحقیق آورده می هايیآزمودنهاي هاي مربوط به ویژگیدر این فصل ابتدا یافته

هـاي  یافتـه  ازآنپـس گردد و می ارائههاي پژوهش الؤنتایج توصیفی مربوط به س سپس

هاي جنبـی اشـاره   . در پایان به برخی از یافتهشودیمها به تفکیک بیان مربوط به فرضیه

  .شودیم

  هایآزمودنهاي توصیفی مربوط به الف) یافته
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نـه تحقیـق آورده شـده    توزیع فراوانی مربوط به جنسـیت دانشـجویان نمو   1در جدول 

  است.

  توزیع فراوانی جنسیت دانشجویان نمونه تحقیق .1جدول 

درصد فراوانی نسبیفراوانی مطلقجنسیت

1427/39دختر

2163/60پسر

358100کل

در پـژوهش را دانشـجویان    کنندهشرکتدرصد افراد  1،7/39جدول بر اساس  

  .انددادهیل درصد را دانشجویان پسر تشک 3/60دختر و 

  به تفکیک دانشکده آمده است. کنندهشرکتتعداد دانشجویان افراد  2در جدول 

  فراوانی دانشجویان نمونه تحقیق بر اساس دانشکده توزیع .2جدول 

درصد فراوانی نسبیفراوانی مطلقدانشکده

832/23علوم انسانی

734/20علوم پایه

2024/56فنی و مهندسی

358100کل

درصد دانشجویان از دانشکده فنی و مهندسـی،   4/56، 4-8با توجه به اطالعات جدول 

درصـد از   4/20و  بـدنی یـت تربدرصد از دانشـجویان دانشـکده علـوم انسـانی و      2/23

  دانشکده علوم پایه بودند.

آمده است. 3وضعیت استفاده از خوابگاه در جدول 

  نشجویان از خوابگاهتوزیع فراوانی وضعیت استفاده دا .3جدول 

درصد فراوانی نسبیفراوانی مطلقاستفاده از خوابگاه

2357/65بلی

1218/33خیر

26/0نامشخص

358100کل
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درصـد دانشـجویان از خوابگـاه     7/65، 4-19جدول شماره  يهادادهبر اساس   

  .درصد این وضعیت را نداشتند 8/33کهیدرحال، کردندیمدانشگاه استفاده 

از: اندعبارتشرایط تحصیلی  ینۀدرزمپنج مشکل دانشجویان 

  ترمیانپادانشجویان در مورد امتحانات  هايینگران

  حجم زیاد دروس

تنش و اضطراب دانشجویان در خصوص گذراندن برخی دروس

نداشتن روش صحیح مطالعه

نگرانی دانشجو در مورد مقایسه عملکرد تحصیلی وي با سایرین در کالس

شـرایط محـیط آموزشـی دانشـگاه      ینـۀ درزمنج مشکل یا عامـل فشـارزاي دانشـجویی    پ

از: اندعبارت

  اجبار در انتخاب درس با برخی اساتید

  عدم وجود مرکز یا مرجعی براي رسیدگی به مشکالت دانشجویان

کردن دروس توسط برخی از اساتید يبندسرهم

ضعیف بودن نحوه تدریس برخی از اساتید

جدید علمی هايیافتهبرخی اساتید از  عدم اطالع

 -1از:  انـد عبـارت یلیالتحصـ فـارغ مهمترین مشکالت دانشجویان در خصوص شرایط 

ــه یــک محــرم اســرار   ــالی  -2عــدم دسترســی ب دردســرهاي پــس از  -3مشــکالت م

نگرانی در مـورد موفقیـت شـغلی در     -5ناچیز بودن هزینه تحصیلی  -4یلیالتحصفارغ

آینده

 -1از:  انـد عبـارت امکانـات رفـاهی دانشـگاه     ینـۀ درزمشکالت دانشـجویان  مهمترین م

 -3یسسـرو سـلف عدم رعایت بهداشت در  -2نامطلوب بودن کیفیت غذا در دانشگاه 

-5عدم رعایت بهداشت در خوابگاه  -4عدم دسترسی به پزشک متخصص در دانشگاه 

بودن محیط خوابگاه آورمالل
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دانشجویی و مشکالت روانی دانشجویان رابطـه   يفشارزافرضیه اول: بین میزان عوامل

  مثبت وجود دارد.

تحلیل با اسـتفاده از ضـریب همبسـتگی پیرسـون نشـان داد کـه بـین عوامـل           

دارد فشارزاي دانشجویی و میـزان مشـکالت روانـی دانشـجویان رابطـه مثبـت وجـود        

)01/0<P ،445/0=r   ي دانشـجویی،  ). بدین معنی که با افـزایش مشـکالت و فشـارزاها

  قرار گرفت. ییدتأو فرضیه اول مورد  یابدیممشکالت روانی آنها نیز افزایش 

دانشجویی و نگرش مـذهبی دانشـجویان رابطـه     يفشارزافرضیه دوم: بین میزان عوامل 

  منفی وجود دارد.

تحلیل با استفاده از ضریب همبسـتگی مشـخص نمـود کـه بـین مشـکالت و         

شـود  ینمـ ش مذهبی دانشجویان ارتباط معناداري مشاهده فشارزاهاي دانشجویی و نگر

)96/0 =P ،004/0=r( .فرضیه دوم پژوهش رد شده است. روینازا  

فرضیه سوم: بین نگرش مذهبی دانشجویان و مشکالت روانی آنها رابطـه منفـی وجـود    

  دارد.

فـی  بررسی نشان داد که بین نگرش مذهبی و میزان مشکالت روانی دانشجویان رابطه من

با افـزایش نگـرش مـذهبی از     یگردعبارتبه). P ،187/0-=r>05/0دارد (معنادار وجود 

  .شودیمییدتأو فرضیه سوم  شودیممیزان مشکالت روانی کاسته 

فرضیه نوزدهم: میزان ضریب همبستگی چندگانه عوامل فشارزاي دانشجویی و نگـرش  

از متغیرهـا   هرکـدام ان همبسـتگی  آنان بیشتر از میـز  یروانسالمتمذهبی دانشجویان با 

  است. یروانسالمت) با ییتنهابه(

است. آمده 4-37شماره نتایج تحلیل رگرسیون خطی در جدول 
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یروانسالمتضرایب همبستگی چندگانه عوامل فشارزاي دانشجویی و نگرش مذهبی با  .4جدول 

بینیشپمتغیر متغیر مالك

همبستگی 

چندگانه 

(MR)

ضریب 

  تعیین

(RS)

و  Fنسبت 

احتمال آن 

F(P)

(B)ضرایب رگرسیون 

  عوامل

 يفشارزا

دانشجویی

نگرش 

مذهبی

یروانسالمت

 يفشارزاعوامل 

دانشجویی

465/0211/0

406/38  

)0001/0P <(

465/0B=  

197/6 =t  

)0001/0P <(

-

عوامل فشارزاي 

دانشجویی و 

نگرش مذهبی

486/0226/0

383/21  

)0001/0P <(

471/0B=  

331/6 =t  

)0001/0P <(

142/0B=  

906/1 =t  

)059/0P<(

، ضـریب همبسـتگی چندگانـه (دو    دهـد یمـ نشـان  4-37شـماره  که جدول  طورهمان

 یمـذهب متغیري) براي ترکیب خطی متغیرهاي عوامـل فشـارزاي دانشـجویی و نگـرش     

سـتگی چندگانـه،   (ضـرایب همب  MR= 486/0برابـر  آنـان   یروانسالمتبا  یاندانشجو

و صـرفاً بـر انـدازه رابطـه      شـود یمـ + ارائه 1صفرتامثبت و در دامنه  صورتبههمواره 

برابـر   Fو نسـبت   RS= 226/0داللت دارد نه بـر جهـت آن) و ضـریب تعیـین برابـر      

معنادار است. ایـن ضـرایب نسـبت بـه ضـرایب       0001/0که در سطح  باشدیم383/21

رهاي عوامل فشارزاي دانشـجویی و نگـرش مـذهبی بـا     همبستگی ساده هر یک از متغی

براي ورود اولین متغیر  آمدهدستبه. احتمال دهدیممقداري افزایش نشان  یروانسالمت

به معادله رگرسیون به سطح معناداري رسیده است ولـی در مـورد ورود دومـین متغیـر     

ضـرایب رگرسـیونی   مربـوط بـه    آمدهدستبه، احتمال دیگریانببهمحسوس نبوده است. 

مربـوط بـه ورود اولـین متغیـر (فشـارزاهاي       يامالحظـه قابـل یراتتأثکه  دهدیمنشان 

است، در مورد متغیر نگـرش مـذهبی بهبـودي     یجادشدهادانشجویی) در بهبود وضعیت 

عوامل فشارزاي دانشـجویی نسـبت بـه    ،یگردعبارتبهبه وجود نیامده است.  توجهقابل
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یـزان مبـراي متغیـر مـالك یعنـی      يامالحظـه قابـل بینیشپتغیر متغیر نگرش مذهبی، م

  .شودیمفرضیه نوزدهم رد  درواقع. است یروانسالمت

  گیريبحث و نتیجه

از  عمـدتاً در دانشجویان دانشـگاه شـهید رجـایی کـه      شدهگزارشمشکالت دانشجویی 

يهـا پـژوهش ، بـا نتـایج   گـردد یمـ شرایط تحصیلی، آموزشی و رفاهی دانشگاه ناشـی  

 )،1984ویالنـوا ( ، بونـاس و  ازجملـه بر روي دانشجویان در خارج از کشـور   شدهانجام

) 1978مکانیک ()، 1981گتچل ()، براون و 1991)، چایر و موریس (1985الفلین (مک

)، بیـان  1374(يشـهر ) و همچنین یافته هـاي پـوالدي ري   1993(يگراندو وسترن و 

) در ایران همخوانی دارد.1378(یتربیتحقیقات ) و موسسه ت1378همکاران (زاده و 

 یروانـ سالمتمنفی رویدادها و عوامل فشارزاي زندگی بر  تأثیرمتعددي  هايیبررسدر 

بـراي نمونـه بـه     توانیمخارجی  يهاپژوهشدانشجویان به اثبات رسیده است. در بین 

)، راتچ 1991ن ()، جکس و همکارا1985)، مک الفین (1984مطالعه بوناس و ویالنوا (

 يهـا پـژوهش ) و در بـین  1988) و کُهـل ( 1991)، هپنر و اندرسـون ( 1990و مولیس (

)، 1371)، افشاري منفـرد ( 1372(يآبادقاسمبراي مثال به مطالعه نوري  توانیمداخلی 

) استناد نمود. مطالعات متعدد حـاکی اسـت کـه بـا     1380(ياسفندیار) و 1375ثامتی (

ع عوامل فشارزاي زندگی و دانشجویی، دانشجویان مشکالت روانـی  افزایش میزان و نو

 یکردهايو روهایدگاهدمنفی استرس بر سالمت فرد در  تأثیر. کنندیمبیشتري را تجربه 

اسـت. استرسـورهاي گونـاگون بـا      قرارگرفتهموردتوجهاسترس نیز  موجود بهمختلف 

، باعث کـاهش  کنندیمشخص اعمال که بر منابع مقابله فردي و اجتماعی  ايیمنفتأثیر

اثرات  درازمدتدر  توانندیم. حتی مشکالت معمولی روزمره نیز گردندیممقاومت فرد 

ایـن   تـأثیر ناخوشایندي بر بهداشت جسمی و روانی فرد بگذارند. البته میزان و گسـتره  

فردي بسـتگی دارد. متغیرهـایی چـون حمایـت      يهاتفاوتعوامل فشارزا به متغیرها و 
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عوامـل   عنـوان بـه تواننـد یمـ فردي  هايیژگیواجتماعی، شرایط اجتماعی و فرهنگی و 

  میانجی و واسطه در این رابطه عمل کنند.

زااسـترس یکی از متغیرهاي میانجی، اثرات منفی عوامل  عنوانبهتواندیماگرچه مذهب 

بین نگرش مذهبی را تعدیل نماید، اما نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ارتباط معناداري 

دانشجویی وجود ندارد و با نتـایج تحقیقـات زیـادي در خـارج از      يزااسترسو عوامل 

؛ لـوئیس و  1990؛ بـراون و همکـاران،   1988کشور (براي نمونـه، بـرگین و همکـاران،    

) و در داخـل کشـور (بـراي نمونـه، بهرامـی،      1983؛ آکلین و همکاران، 1988مارکیدز، 

) مبنــی بــر 1376؛ جعفــري، 1379؛ مختــاري، 1376وســوي، ؛ م1376؛ اســالمی، 1373

ارتباط منفی میزان نگرش مذهبی فرد با عوامل فشـارزاي تجربـه شـده وي، همخـوانی     

آن باشد که عوامل فشارزاي  تواندیمندارد. یکی از دالیل احتمالی براي تبیین این نتیجه 

ت و عـدم تفـاوت   توسط دانشجویان جنبه همگـانی داشـته اسـ    شدهگزارشدانشجویی 

دموگرافیک مختلف در این زمینه، مبـین آن اسـت کـه تـا      هايیژگیودانشجویان داراي 

ثابـت برخـوردار اسـت و اغلـب      نسـبتاً حدود زیادي جنبه محیطی داشـته و از شـرایط   

  و ارتباط مستقیمی با نگرش مذهبی آنها ندارد. اندنمودهدانشجویان آنها را تجربه 

ایـن   هـاي یافتـه بی و مشکالت روانی در دانشجویان، از دیگـر  ارتباط منفی نگرش مذه

)، 1991بـوکلر ( پژوهش بوده است که در تحقیقات زیادي ماننـد، ویلیـامز، الرسـون و    

)، عمـران  1373(یبهرامـ و در ایـران،  )1995هاندال (لو و )،1990پیترسون (شواب و 

)، 1380(یاسـالم )، 1378جلیلونـد ( )، 1378همکـاران ( )، احسان منش و 1378نسب (

نظریـه   بـر اسـاس  ) بـه اثبـات رسـیده اسـت.     1381(یجمال) و 1381(يمهرجردعلم 

زنـدگی و   یدکننـده تهددر مرحلـه ارزیـابی اولیـه عوامـل      توانـد یمـ پارگامنت، مذهب 

یک متغیر میانجی عمـل کنـد. همچنـین در     عنوانبهموجودیت شخص مداخله نماید و 

نقــش  توانــدیمــوز و وقــوع مشــکل نیــز مــذهب پــس از بــر مجــددمرحلــه ارزیــابی 

را داشته باشد و امیدواري و معناجویی بیشـتري را در فـرد ایجـاد نمایـد.      ايکنندهیینتع

، مذهب در مرحله تفسیر نتایج و پیامـدهاي حاصـل از عوامـل فشـارزا نیـز      ینبراعالوه
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ارنـد،  مـذهبی درونـی د   یـري گجهـت اثـرات مثبتـی اعمـال کنـد. کسـانی کـه        تواندیم

نقـش نگـرش    بـین یـن درا. کننـد یمـ بیشتري را در اغلب موارد گـزارش   یروانسالمت

ادبیـات پژوهشـی (بـراي     بر اسـاس از انجام صرف اعمال مذهبی است.  تريقومذهبی، 

فرد ) مذهب باعث شادابی بیشتري در 1994؛ تپرمان، 1987نمونه، فرانسیس و استروبز، 

یشتري در شخص نسبت بـه زنـدگی ایجـاد شـود.     ب ینیبخوشتا  گرددیمو سبب  شده

تــأثیر، ارتبــاط منفــی نگــرش مــذهبی بــا مشــکالت روانــی بــه دلیــل همــین رویــنازا

مذهب بوده است. چـون مـذهب از اثـرات منفـی و ناخوشـایند عوامـل        کنندگییلتعد

، دانشجویان دانشگاه یطورکلبهنقش دارد.  یروانسالمت، لذا در افزایش کاهدیمفشارزا 

که از اعتقادات  رسندیم، به نظر هادانشگاهمقایسه با دانشجویان اغلب  در شهید رجایی،

داراي شـرایط   يهـا خـانواده و باورهاي مذهبی بیشتري برخوردار باشند. تعلق داشتن به 

کوچک و ایجـاد آمـادگی بـراي پـذیرفتن شـغل       نسبتاًيهاشهرستانمذهبی مناسب در 

  باشد.یل این یافتهاز دال تواندیممقدس دبیري 

قابل توجه تر از اثرات نگرش  یروانسالمتهمچنین اثرات عوامل فشارزا دانشجویی بر 

بسـیار   بـین یشپـ عوامل فشارزاي دانشجویی متغیر ، کاهشهرحالبهمذهبی بوده است. 

.باشـد یمـ یشـناخت روانو کاهش مشکالت و اختالالت  یروانسالمتمهمی درافزایش 

ارتبـاط مسـتقیم ایـن عوامـل بـا       به خاطرعوامل فشارزاي دانشجویی  تأثیر، ینبراعالوه

کـاهش عوامـل    رودیمـ بیشتر بوده است. انتظـار   تحصیلییشرفتپشرایط تحصیلی، بر 

  باالتر در دانشجویان منجر گردد تحصیلییشرفتپفشارزاي دانشجویی به 

میـت زیـادي در   مقابلـه دانشـجویان اه   هـاي یوهشـ زنـدگی و   يهـا استرسشناسایی -2

قـرار   یـق موردتحقعلمـی   صـورت بـه دارد و ضرورت دارد تا  یروانسالمتیزيربرنامه

  گیرد.

تـدریس اسـاتید، بهتـر اسـت      يهاروشینۀدرزمشناسایی اقدامات مناسب  منظوربه-3

قـرار   یموردبررسکنونی آموزش با استفاده از یک پژوهش فراگیر در دانشگاه هايیوهش

  گیرد.
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پژوهشـی در دانشـگاه، رونـد فعلـی      يهاطرحو  هایدهاسرعت بخشیدن به  ظورمنبه-4

است و ضرورت دارد تا سـرعت بیشـتري پیـدا نمایـد و      یرگوقتبسیار  هاطرحبررسی 

  از نتایج علمی آنها استفاده شود. موقعبه
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  منابع

: مؤسسه انتشارت بعثت.تهران روانی. شناسییبآس). 1372. (حسین آزاد،

، بدنییتتربهاي دانشجویان پسر رشته یروانسالمت). توصیف و مقایسه 1380علیرضا (با، آقابا

(کارشناسی ارشد). دانشگاه شـهید   نامهیانپاکردستان.  يهادانشگاهعلوم و علوم پزشکی 

  ی.شناسروانبهشتی: دانشکده علوم تربیتی و 

. ترجمۀ غالمحسین تـوکلی. قـم:   ). دین و چشم اندازهاي نو1376؛ و همکاران. (پیتر آلستون،

انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.

ی و تحول مـذهبی در انسـان. مجلـه تربیـت، دوره     شناسروان). 1374ابراهیمی قوام، صغري. (

  .5دوازدهم، شماره 

زا، میزان توکل به خـدا و نشـانگان   ). بررسی رابطه بین عوامل تنش1378.(منش، مجتبیاحسان

-34، صـفحات  21، شماره پیاپی 6رس در دانشجویان پزشکی. اندیشه و رفتار، سال است

25.  

 یعلـوم پزشـک  دانشجویان دانشـگاه   یروانسالمتبررسی ).1375ابهري، سید علی. (احمدي

کننده عدم موفقیت  بینییشپتعیین معیارهاي احتمالی  منظوربه1373سال  ورودي تهران،

شکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.تحصیلی. دانشگاه علوم پز

شـهر شـیراز.    يهـا دانشـگاه ). میزان افسردگی در دانشـجویان و کارکنـان   1373. (ج احمدي،

: گـروه  تهـران  ی بـالینی، شناسـ روانو  یپزشـک رواندومین کنگـره سـالیانه    خالصه مقاله

  دانشگاه علوم پزشکی تهران. یپزشکروان

در بـین دانشـجویان دانشـگاه علـوم      زااسـترس عوامـل   یبررس ).1380.(اسفندیاري، غالمرضا

دوره:،  ،. طب و تزکیه1378پزشکی کردستان و رابطه آن با سالمت عمومی آنان در سال 

  .64تـا  57، ص. 1380، زمستان 43شماره: 

و رابطه آن با افسـردگی   بودنیمذهب). بررسی نگرش فرد نسبت به 1376. (یاحمدعل اسالمی،

، نامـه یانپا .75ـ   76در سال تحصیلی  شهراسالمهايیرستاندبسال آخر  نآموزادانشدر 

تهران: دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی.
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). بررسی میزان افسردگی و رابطه آن با نگرش فرد نسبت 1380دیگران ( ؛ واسالمی، احمدعلی

م پزشکی گرگـان در  در دانشجویان پزشکی در حال تحصیل دانشگاه علو بودنیمذهببه 

  .45تـا  39، زمستان، ص. 43شماره:  ،. طب و تزکیه1378-79سال تحصیلی 

شیراز. طب  يهادانشگاهمشکالت بهداشت روانی دانشجویان  بررسی ).1374حمید (اشکانی، 

  .27-32، صفحات 17و تزکیه، شماره 

، اضـطراب و  در بعـد جسـمانی   یروانـ سالمتورزش بر  تأثیر). 1381نوشین (اصفهانی،   

اختالل خواب، کارکرد اجتماعی و افسردگی دانشجویان دانشـگاه الزهـرا (س). حرکـت،    

.86تـا  75، ص. 1، تابستان 12شماره: 

). بررسی نقش ارتباطی بین حوادث و مشکالت فشارزاي زندگی و 1371منفرد، ژاله. (افشاري

  نشگاه علوم پزشکی ایران.دا یپزشکروان. تهران: انستیتو نامهیانپابیماري روانی. 

  ). توبه یا انقالب درونی. تهران: انتشارات مفید.1361.(اکبري، محمدرضا

و پژوهش (جلد اول)، ترجمۀ خرمشاهی، تهران: پژوهشگاه علـوم   دین ).1375الیاده، میرچا. (

  انسانی و مطالعات فرهنگی.

  حی.: انتشارات صالتهران ). قرآن مجید.1355اي، مهدي. (قمشهالهی

). بررسی رابطه بین منبـع کنتـرل و سـالمت روانـی در دانشـجویان      1378علیرضا (بایبوردي، 

. پایـان نامـه   78-1377کننده بـه مرکـز مشـاوره دانشـگاه تبریـز در نیمسـال دوم       مراجعه

  ی.شناسروان(کارشناسی ارشد). دانشگاه تربیت معلم: دانشکده علوم تربیتی و 

). بررسـی بهداشـت روانـی دانشـجویان     1380محمد.( می برومند،قاس ؛ وبحرینیان، عبدالمجید

و  طـب  .1379مقیم دو مجتمع خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشـتی در سـال   

  .75تـا  65، زمستان، ص. 43دوره:، شماره:  ،تزکیه

). بررســی رابطــه بــین میــزان عبــادت و ســالمت روان در1373مشــعوف، عبــاس. (بهرامــی

.معلمیتترب. تهران: دانشگاه نامهیانپاهمدان.  معلمیتتربمرکز  دانشجویان پسر

، نوشته کاپالن و سادوك. جلد اول، تبریز: یپزشکروان). خالصه 1368. (اهللانصرت پورافکاري،

  انتشارات ذوقی.
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ــوالدي ــرم. (پ ــابیاعتبار). ســاخت و 1374ري شــهري، اهللا ک ــل فشــارزاي  ی پرسشــنامه عوام

  . اهواز: دانشگاه شهید چمران.نامهیانپا دانشجویان.

). ساخت و اعتباریابی مقیاسی براي سنجش حمایت اجتمـاعی و بررسـی   1375(.ناهید ثامتی،

، Aشخصـیتی تیـپ    هـاي یژگیورابطه آن و فشارزاهاي دانشجویی با عملکرد تحصیلی، 

ز: دانشگاه : اهوانامهیانپاافسردگی و اضطراب در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. 

  شهید چمران.

راهنمـایی و مشـاوره. تهـران:     يهـا روش). اصـول و  1384.(حسینی بیرجنـدي، سـید مهـدي   

  انتشارات رشد.

ی اسالمی. مشهد: انتشـارات  شناسروان). بررسی مقدماتی اصول 1364.(حسینی، سید ابوالقاسم

  آستان قدس رضوي.

مداومت بر تالوت قرآن در مقابلـه بـا   تأثیر). بررسی 1376؛ موسوي، زهرا. (منصوره جعفري،

مقاله همایش دین در بهداشت روان.  خالصه استرس بین دانشجویان دختر شهرستان قم.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران. یپزشکروانتهران: انستیتو 

 سال اد اسالمی،). بررسی رابطه نماز با اضطراب. نشریه دانشگاه آز1378.(ینمحمدام جلیلوند،

  دوم، شماره هشتم.

مذهبی، احساس معنابخش بودن زندگی و  يهانگرشرابطه بین  بررسی ).1381فریبا (جمالی، 

کارشناسـی ارشـد). دانشـگاه    نامه (یانپا تهران. يهادانشگاهسالمت روان در دانشجویان 

  .یشناسروانالزهرا، دانشکده علوم تربیتی و 

ین و روان. ترجمه مهدي قائنی. تهران: انتشارات بنگاه ترجمه و نشـر  ). د1356. (ویلیام جیمز،

کتاب.

). بررسی نقش راهبردهـاي شـناختی و انگیزشـی در    1379دیگران (و خداپناهی، محمد کریم.

دوره:  ،یشناسـ رواندانشجویان. مجله  یشناختروانو کاهش مشکالت  تحصیلییشرفتپ

  .346تـا  331، ص. 16، شماره: 4
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شخصیت ). بررسی نقش ساخت1379مرجان.( سریزدي، زادهینخوانو  یممحمد کراهی، خداپن

تـا  185، ص. 14، شماره: 4دوره:  ،یشناسروانمذهبی دانشجویان. مجله  یريگجهتدر 

204.

 درمـانی بـر اسـاس دیـدگاه اسـالم.      درروان). کاربرد مثبت نگري 1377.(، محمدفرد یاريخدا

سالم. یزد: دانشگاه آزاد اسالمی میبد.همایش مشاوره در اخالصه

اعتقادات و نگرش مـذهبی   یريگاندازهمقیاس  تهیه ).1378، محمد و همکاران. (فرد یاريخدا

  دانشجویان. تهران: دانشگاه تهران.

). بررسی میزان و منابع اسـترس  1380کرمان (دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی 

پرستاري وابسته به دانشگاه علوم پزشـکی کرمـان. دانشـگاه     هايدر دانشجویان دانشکده

  علوم پزشکی کرمان.

در  زااســترسرخــدادهاي ). بررســی میــزان وقــوع1381ســبزوار (دانشــکده علــوم پزشــکی 

دانشجویان. دانشکده علوم پزشکی سبزوار.

روان  شخصیتی و ارتباط آن با سـالمت  هايیژگیو). بررسی و مقایسه 1380اکبر (، زادهرجب

نامـه  یـان پا هـاي دولتـی شـهر تهـران.    دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشـگاه 

ی و علوم تربیتی.شناسروان: دانشکده معلمیتتربکارشناسی ارشد). دانشگاه (

موسسه دین و دانش.). تربیت از دیدگاه وحی. تهران: انتشارات1363.(رشید پور، عبدالمجید

تحقیق در علوم رفتاري. تهران: نشر آگه. يهاروش ).1378(و همکاران. زهره سرمد،

). فرهنگ علوم رفتاري. تهران: انتشارات امیرکبیر.1364. (اکبریعل ،نژاد يشعار

پروین بلورچی. تهران:  ترجمه : ماهیت، پیشگیري، سازگاري.یفشارروان ).1367. (مارتین شفر،

  انتشارات پاژنگ.

دانشـجویان   يامقابلـه هـاي یسـم مکان). بررسـی  1378مـد. ( و عابـدي، اح محمدرضا  صادقی،

: تهران دانشگاه اصفهان در مقابل استرس. خالصه مقاله چهارمین کنگره سراسري استرس.

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.

تهـران:  . نامـه یانپا ). رابطه بین جایگاه مهار با عملکرد فرد تحت استرس.1372مقدم. (صبوري

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.
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دانشـجویان دانشـگاه گـیالن و     نفسعزتو مقایسه  بررسی ).1373سهیال (دشت، صمدي هره

(کارشناسی ارشد). دانشگاه عالمـه طباطبـائی:    نامهیانپا رابطه آن با مشکالت روانی آنان.

  ی و علوم تربیتی.شناسرواندانشکده 

وضعیت بهداشت روانی دانشجویان دانشـگاه علـوم    بررسی ).1380دیگران (؛ ووحید ضیایی،

و  SCL90-Rدر بـدو ورود بـر اسـاس تسـت      73-78يهـا سـال پزشکی تهران طی 

.33تـا  25، زمستان، ص. 43دوره:، شماره:  ،مقایسه نتایج آن با مصاحبه. طب و تزکیه

ارتباط نگرش مـذهبی بـا میـزان     بررسی ).1375(، نجف و کمانگیري، مرتضی. پور یطهماسب

شـهداي هفـتم    هايیمارستانبگروهی از بیماران در یروانسالمتاضطراب، افسردگی و 

: دانشـگاه علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی      تهـران  تیر و حضرت رسول اکرم (ص).

درمانی ایران.

  ز: دانشگاه شیراز.. شیرانامهیانپاو موفقیت تحصیلی.  شخصیت ).1356. (س عرفانی،

دانشـگاه علـوم    1375دانشجویان ورودي سـال   یروانسالمت). بررسی 1379.(عکاشه، گودرز

  .17تـا  11، ص. 1379، بهار 4) 20، شماره: (5دوره:  ،پزشکی کاشان. اندیشه و رفتار

دوسـتی و سـازگاري   رابطه بـین نگـرش مـذهبی، نـوع     بررسی ).1381زهرا ( علم مهرجردي،

کارشناسی ارشد). دانشگاه الزهرا، دانشکده نامه (یانپا انشجویان دانشگاه الزهرا.اجتماعی د

.یشناسروانعلوم تربیتی و 

). بررسی ارتباط بین اعتقادات دینی و سالمت روان در دانشـجویان  1378نسب، محمد (عمران

 نامـه یـان پا سال آخر کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایـران. 

(کارشناسی ارشد). دانشگاه علوم پزشکی ایران: دانشکده پرستاري و مامایی.

شخصیتی دانشجویان پزشکی زاهدان و رابطـه آن بـا    هايیژگیو). بررسی 1379آناهیتا (غزل، 

(دکتري). دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: دانشکده پزشکی. نامهیانپا آنها. یروانسالمت

). بررسی میـزان شـیوع و عمـق افسـردگی در دانشـجویان مقـیم       1372، م. (خشکناب یفالح

پزشکی هاي روانهاي علوم پزشکی تهران. خالصه مقاله چهارمین کنگره پژوهشخوابگاه

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشـتی درمـانی   تهران ی بالینی در ایران.شناسروانو 

  شهید بهشتی.
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  انتشارات کتابچی.:تهران .البالغهنهجفرمایشات در  خطابه و مجموعه ).1353فیض االسالم. (

دانشـجویان. تهـران:    یروانـ سـالمت ). بررسی وضع تحصـیلی و  1373همکاران. ( م؛ و کافی،

  دانشگاه تهران.

دانشـجویان دانشـگاه    یروانسالمتوضعیت  بررسی ).1380اشرف (پیراسته،  ؛ وکرمی، صغري

، مجلـه  و خدمات بهداشـتی درمـانی زنجـان    علوم پزشکی زنجان. دانشگاه علوم پزشکی

  .75تـا  66، تابستان، ص. 35، شماره: 9دوره:  ،علمی

هل دانشـگاه  أو غیرمت متأهلرابطه بین اشتغال دانشجویان  بررسی ).1382نیلوفر (مباشر مقدم، 

ه س): دانشـکد الزهـرا ( دانشگاه کارشناسی ارشد).نامه (یانپا آنان. یروانسالمتالزهرا با 

ی و علوم تربیتی.شناسروان

). بررسی میزان اضطراب و تقید مذهبی در بین دانشـجویان  1380دیگران (؛ ومحسنی، ابراهیم

 دانشـگاه  دکتري).نامه (یانپا .1379ره) در سال خمینی (امام  المللیینبخارجی دانشگاه 

علوم پزشکی قزوین: دانشکده پزشکی.

). نقش مـذهب در پیشـگیري از اعتیـاد. فصـلنامه     1380(.. دادخواه، بهروزیمحمدعلمحمدي، 

.27-34ص  .10و  9شماره اصول بهداشت روانی، سال سوم،

مذهبی (درونی ـ بیرونی) با میزان تنیـدگی در   هايیريگجهت). رابطه 1379. (عباس مختاري،

  . تهران: دانشگاه تربیت مدرس.نامهیانپا دانشجویان دانشگاه تهران.

سطوح و انواع استرس و راهبردهاي مقابله  ینۀدرزم). پژوهش 1378تربیتی (ات سسه تحقیقؤم

  .معلمیتترب. دانشگاه معلمیتتربکارشناسی دانشگاه  يهادورهبا آن در دانشجویان 

باورهاي اعتقادي در مقابله بـا اسـترس بـین دانشـجویان      تأثیر). بررسی 1376. (زهرا موسوي،

دانشگاه علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی       یپزشکروان: انستیتو تهران تهران.

  ایران.

زنـدگی در گروهـی از    يزااسترسرویدادهاي  يبندرتبه). 1368و همکاران. ( مرتضی مهاجر،

 سـال  دارو و درمـان.  مجلـه  کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شـهید بهشـتی.  

  .5ـ  10. ص 96هشتم. شماره 
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مداخالت رفتاري ـ شناختی در کاهش اثرات جـانبی    یاثربخشررسیب ).1372صادق. (نصري،

. نامـه یـان پامقابله آنهـا.   هايیوهشدر بیماران سرطانی و بهبود  درمانییمیشیشناختروان

  ی درمانی ایران.تدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش یپزشکروانتهران: انیستیتو 

مقابلـه،   هايیوهش). بررسی رویدادهاي زندگی، 1378آرانی، منصور. ( یو دهقانصادق  نصري،

 مقاله خالصه مختلف جمعیت شهر تهران. يهاگروهدر  یروانسالمتحمایت اجتماعی و 

چهارمین کنگره سراسري استرس. تهران: دانشـگاه علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی      

  درمانی استرس.

نگـرش شـغلی گروهـی از    رابطـه عوامـل روانـی بـا      بررسی ).1373مهدي (شیخانی، نصیري

ارشد). دانشگاه شیراز.(کارشناسی نامهیانپادانشجویان شاغل و غیرشاغل دانشگاه شیراز. 

در  یروانسالمتمذهبی و  نگرش ). بررسی ارتباط چندگانه استرسورها،1380صادق (نصري، 

ــز  ــتتربدانشــجویان مراک ــمی ــازمان   معل ــات س ــه شــوراي تحقیق ــران. دبیرخان شــهر ته

  شهر تهران. پرورشوآموزش

مقابله با استرس دانشـجویان سـال    هايیوهش). بررسی و مقایسه 1381.(نوروزي داینی، صدیقه

و هنر دوره کارشناسی روزانه دانشـگاه   بدنییتتربعلوم پایه،  يهادانشکدهاول و چهارم 

یتـی و  س)، دانشکده علـوم ترب الزهرا (کارشناسی ارشد). دانشگاه نامه (یانپا س).الزهرا (
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