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چکيده
پژوهش حاضر به منظور بررسي رفتارهاي پرخطر و عوامل مرتبط با آن در
دانشجويان دانشگاهها ي تحت پوشش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري صورت
پذيرفت .جامعه پژوهش حاضر شامل کليه دانشجويان جديدالورود دانشگاههاي
تابعه وزارت علوم ،تحقيات و فناوري به استثناي دانشگاه پيام نور و جامع علمي-
کاربردي است .در پژوهش حاضر با توجه به ماهيت پژوهش ،نمونهگيري به شکل
سرشماري بوده و نمونه برابر جامعه تلقي ميگردد .ابزار اين پژوهش پرسشنامهاي
 49مادهاي بود که ابعاد مختلفي از قبيل اطالعات جمعيتشناختي ،عوامل خطر و
محافظتکننده ،سبكهاي مقابلهاي ،عوامل مرتبط با خودکشي و سوءمصرف مواد
و نگرش نسبت به مشاوره را شامل ميشود .تحليل دادهها با استفاده از روشهاي
توصيفي انجام گرفت .نتايج نشان داد پسران در مقايسه با دختران بيشتر در
معرض خطر سوءمصرف مواد قرار دارند؛ دانشجويان خوابگاهي در مقايسه با
دانشجويان غير خوابگاهي در معرض خطر بيشتري براي سوء مصرف مواد هستند؛
بهرهگيري از اعتقادات مذهبي و حمايت اجتماعي با در معرض خطر سوء مصرف
مواد بودن رابطه معکوس دارد؛ در معرض خطر مواد بودن با شيوههاي مقابله با
استرس هيجان مدار و اجتنابي رابطه مستقيم معنادار نشان ميدهد؛ دختران در
مقايسه با پسران در معرض ميزان بيشتري از خطر خودکشي قرار دارند؛
دانشجويان خوابگاهي در مقايسه با دانشجويان غيرخوابگاهي در معرض خطر
خودکشي بيشتري هستند؛ بهرهگيري از اعتقادات مذهبي و حمايت اجتماعي با
ميزان خطر خودکشي رابطه معکوس دارد؛ ميزان خطر خودکشي با شيوه مسئله
مدار مقابله با استرس رابطه معکوس معنادار ،و با شيوههاي هيجان مدار و اجتنابي
رابطه مستقيم معنادار دارد.
واژههاي کليدي :سالمت روان ،عوامل خطر ،عوامل محافظت کننده ،دانشجو

Abstract
This research aimed to study risk behaviors and related
factors in Ministry of Science, Research and Technology
(MSRT) students. The Population of Study were all of
MSRT students, except Payam Noor University and Elmi
Karbordi University. Due to the nature of research (census),
Statistical population and sample has been equally
considered. A 92 item questionnaire used as data gathering
instrument. The questionnaire measures different
dimensions, such as demographic information, risk factors,
protective factors, coping styles, suicide related factors,
substance abuse and attitude to counseling. Data analysis
was done by descriptive methods. Results showed Boys
;compared with girls are more at risk for substance abuse
Dormitory students compared with non-dormitory students
are more at risk for substance abuse; religion and social
;support have negative correlation with substance abuse
emotional and avoidance coping styles, have positive
correlation with substance abuse; Girls compared with boys
are more at risk for suicide; Dormitory students compared
;with non-dormitory students are more at risk for suicide
religion and social support have negative correlation with
suicide; emotional and avoidance coping styles, have
positive correlation with suicide and problem based coping
style has negative correlation with suicide.
Keywords: mental health, risk factor, protective factor,
student
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مقدمه

نوجواني و جواني از دورههاي حساس زندگي هستند و الگوهاي رفتاري مهمي که ميتوانند سراسر
زندگي فرد را تحت تأثير بگذارند ،در اين دوران شکل ميگيرند .تحوالت فيزيولوژيکي و روانشناختي
عمدهاي که نوجوانان با آنها مواجه ميشوند ،از يك سو آنان را تحت استرس شديدي قرار داده ،و از
سوي ديگر به چالش با محيط زندگي به ويژه والدين و ساير اعضاي خانواده و حتي جامعه وا ميدارد .اين
عوامل در بسياري از موارد ممکن است نوجوانان را به سمت رفتارهايي بکشاند که پيامدهاي جسمي و
روانشناختي ناگواري در پي داشته باشد .از رفتارهاي پرخطر عمدهاي که امروزه در ميان نوجوانان و
جوانان مشاهده ميشود ،ميتوان به سوء مصرف مواد و اقدام به خودکشي اشاره نمود.
امروزه موضوع سوء مصرف مواد و اعتياد از نگرانيهاي جدي جوامع مختلف ،به ويژه کشورهاي در
حال توسعه که در آنها اقدامات چنداني در اين خصوص صورت نگرفته است ،ميباشد (کاربخش و
صالحيان زندي ،)9111 ،چرا که مسئله سوء مصرف مواد ارتباط تنگاتنگي با سالمت روان افراد دارد و
احساس نشاط ،کارآمدي ،خالقيت ،فناوري ،توليد ،و خودکفايي در گرو سالمت جسماني و رواني نيروهاي
انساني جوامع است .تمامي صاحب نظران و متخصصان اعتياد در اين نکته اتفاق نظر دارند که سوء
مصرف مواد را نميتوان تنها يك مشکل فردي ،جسماني يا اجتماعي صرف دانست ،بلکه اعتياد و
سوءمصرف مواد را بايد يکي از مهمترينترين مشکالت زيستي -رواني -اجتماعي 5دانست که ميتواند
به راحتي بنيان زندگي فردي ،خانوادگي ،اجتماعي و فرهنگي جامعه را سست نموده ،و در معرض
فروپاشي قرار دهد (ساندرز9111 ،؛ موسسه ملي اعتياد9111 ،؛ چويي و ريان.)9111 ،
عليرغم اين که انتظار ميرود تحصيالت دانشگاهي به دليل افزايش سطح آگاهي ،توان فکري و
موقعيت اجتماعي از عوامل پيشگيري کننده در برابر آسيب هايي از قبيل سوءمصرف مواد عمل کند ،ولي
متاسفانه آمارها از گسترش روزافزون مصرف و سوءمصرف مواد در بين جوانان دانشجو حکايت ميکنند،
به عنوان مثال راپ و ليزا ( )9119گزارش کردند که  65درصد از دانش آموزان سيگار 01 ،درصد الکل و
 19درصد داروهاي غير قانوني مصرف ميکنند و اين ارقام در ميان دانشجويان بيشتر نيز ميشود.
جانستون ،اومالي و باچمن ( )5440در بررسي شيوع مصرف مواد در دانشجويان آمريکايي دريافتند که
 09/9و  93/6درصد دانشجويان به ترتيب الکل و سيگار مصرف ميکنند .برومن ( )9111نشان داد که
 94درصد از دانشجويان مصرف مواد مخدر را تجربه کردهاند .در ايران نيز به طور متوسط روزانه  59تا
 51نفر به علت تزريق مواد مخدر يا ناخالصي موجود در مواد ميميرند .وجود  591هزار نفر تزريقي در
سطح کشور که  61درصد آنان به ايدز مبتال هستند ،يکي از شاخصهاي منفي است (رحمتي ،طارميان و
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سهرابي .)5301 ،از ديگر موارد مهم در رفتارهاي پرخطر دوره نوجواني خودکشي است .رفتار خودکشي
يك مشکل جدي سالمت عمومي است .به تعبير ديگر ،ميزان خودکشي و اقدام به خودکشي يکي از مهم
ترين شاخصهاي بهداشت رواني افراد يك جامعه محسوب ميشود (کانر و همکاران .)9115 ،خودکشي
به عنوان يکي از علل ده گانه مرگ و مير در سنين مختلف شناخته شده است .در سراسر جهان هر ساله
هزاران انسان از طريق اقدام به خودکشي به زندگي خود پايان ميدهند .بدون ترديد در آمارهاي رسمي
ارائه شده بخشي از اقدامهاي خودکشي (موفق و ناموفق) گزارش نميشود ،و از اين رو تعيين دقيق
ميزان شيوع مشکل خواهد بود .طي گزارش زراني و وقار ( )5303موارد خودکشي دانشجويان طي
سالهاي  5311تا  5314در مجموع  593نفر گزارش شده است ،يعني به طور متوسط ميتوان براي هر
کدام از سالهاي  5311تا  90 ،5314مورد در نظر گرفت .طي سالهاي  5301تا  5303به ترتيب در
سال  30 ،5301مورد ( 53درصد) ،سال  33 ،5305مورد ( 55/3درصد) ،سال  93 ،5309مورد
(59/1درصد) ،سال  35 ،5303مورد ( 51/6درصد) گزارش شده است.
بر اساس يافتههاي پژوهش سهرابي ،ترقيجاه و نجفي ( )5306که در بين دانشجويان دانشگاههاي
دولتي صورت گرفت 0/3 ،درصد از پاسخدهندگان فکر قبلي صدمهزدن به خود را تأييد کردهاند که اين
امر در دانشجويان پسر ( 4/4درصد) بيشتر از دختر ( 1/3درصد) است 9/1 .درصد از پاسخدهندگان اقدام
آگاهانه جهت آسيب به خود داشتهاند .نتايج مطالعه دفتر مرکزي مشاوره دانشجويي وزارت علوم در سال
تحصيلي  5301 -06حاکي از اين است که  53/1درصد از دانشجويان از مشکالت رواني مختلف رنج
ميبرند؛  4/4درصد از پسران دانشجو و  1/3درصد از دختران دانشجو افکار مربوط به خودکشي را
گزارش کردهاند و  9/1درصد از دانشجويان اقدام آگاهانه در جهت آسيب به خود داشتهاند .همچنين نتايج
مطالعات اين دفتر در سال تحصيلي  5303 -09نشان داد که  6/9درصد از دانشجويان از قرصهاي
آرامبخش استفاده ميکنند .بر اين اساس ،دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري با
همکاري مراکز مشاوره دانشگاههاي تابعه وزارت علوم با هدف تدوين برنامههاي بهبود سالمت روان
دانشجويان ،چند سالي است که اقدام به غربال دانشجويان ورودي جديد دانشگاهها مينمايد .اين اقدام در
را ستاي شناسايي دانشجويان در معرض خطر و داراي مشکالت مختلف جسماني و رواني و اقدامات
پيشگيرانه از رفتارهاي خود آسيبرسان بسيار ارزشمند خواهد بود .پژوهش حاضر گامي در جهت اهداف
بلندمدت دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است .در اين پژوهش به بررسي دو مورد
از رفتارهاي پرخطر اساسي دانشجويان يعني سوء مصرف مواد و خودکشي ،و عوامل جمعيت شناختي و
اجتماعي مرتبط با آنها پرداخته شده است.
يکي از متغيرهاي دخيل در رفتارهاي پرخطر جنسيت است .مردان نسبت به زنان بيشتر مواد روان-
گردان مصرف ميکنند .سوء مصرف مواد در مردان  9تا  0برابر زنان تخمين زده شده است (ملچيور،
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چستانگ و گلدبرگ .)9111 ،در پژوهشي که توسط کاربخش و زندي ( )9111انجام شد 139 .آزمودني
بررسي شدند که  45/9درصد آنها مرد بودند .نسبت مردان به طور چشمگيري بيشتر از زنان بوده است
که اين نسبت  59به  5بود .از ديگر عوامل گرايش به مصرف مواد عدم آشنايي جوانان با مهارتهاي
زندگي و ناآشنايي با شيوههاي شادزيستن و جامعهپذير بودن است .جوان ،زماني که اجتماعي و معاشرتي
تربيت نشده باشد ،آسيب پذير است .بوتوين و گريفين ( )9119از مهارتهاي تصميمگيري ،مقابله با
اضطراب ،مهارتهاي ارتباطي و جرات آموزي ياد ميکنند.
از نظر شدلر و بالك ( )5441بعيد نيست که نوجوانان و جوانان از مواد مخدر به منزله راهي براي
مقابله با مشکالت ،احساسات منفي و موقعيتهاي فشارزا استفاده نمايند .پاسکار ،هاور و ميوالد ()5449
در مطالعهاي که بر روي نوجواناني که اقدام به خودکشي کرده بودند ،انجام دادند به اين نتيجه رسيدند
که آنها در مواجهه با موقعيتهاي استرسزا 5بيشتر از راهبردهاي مقابلهاي هيجان مدار 9استفاده مي-
کنند تا راهبردهاي مسالهمدار .3ويلسون و همکاران ( )5441نيز در مطالعهاي مشابه به اين نتيجه رسيدند
که نوجواناني که اقدام به خودکشي کرده بودند ،تمايل کمتري به استفاده از راهبردهاي مقابلهاي مساله-
مدار دارند .کيد و کارول ( )9111با مطالعه بر روي کودکان خياباني به اين نتيجه رسيدند که استفاده از
راهبردهاي مقابلهاي اجتنابي ،واپسرونده و مصرف الکل از عوامل موثر در اقدام به خودکشي در اين افراد
ميباشد.
از ديگر عوامل مرتبط با رفتارهاي پرخطر ميتوان به نقش حمايت اجتماعي اشاره نمود .سارافينو
( ) 9119اعتقاد دارد که حمايت اجتماعي از جانب دوستان ،خانواده و ساير افراد منجر به کاهش فشار
رواني در افراد ميشود و در سالمت رواني آنها تأثيرگذار است .حمايت اجتماعي براي جوانان به عنوان
سپري در مقابل استرس عمل ميکند .کاسلوو و همکاران ( )9119در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند
که حمايت اجتماعي يك عامل محافظت کننده از فرد در مقابل اقدام به خودکشي است .در مطالعه
ديگري که چنگ و چان ( )9119بر روي نوجوانان هنگ کنگي انجام دادند ،به اين نتيجه رسيدند که در
محيط اجتماعي ،حوادث استرسزا ميتواند گرايش به خودکشي را افزايش دهد ،در مقابل حمايت دوستان
و خانواده ميتواند آن را کاهش دهد .وينگت و همکاران ( )9111در مطالعه خود يك رابطه معکوس بين
نمرات حمايت اجتماعي ادراك شده و گرايش به خودکشي مشاهده کردند .پژوهش حاضر نيز در راستاي
اهداف تدوين برنامه مداخلهاي و ارتقائي دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري درصدد

5 . stressful situation
9 . emotion-focused
3 . problem-focused
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بررسي رابطه بين متغيرهاي جمعيتشناختي و اجتماعي مرتبط با سوء مصرف مواد و خودکشي در بين
دانشجويان است.

روش
جامعه ،حجم نمونه و روش نمونهگيري
جامعه آماري پژوهش حاضر شامل دانشجويان جديدالورود کليه دانشگاههاي تابعه وزارت علوم ،تحقيقات
به استثناي دانشگاه پيام نور و جامع علمي -کاربردي است .در پژوهش حاضر با توجه به ماهيت پژوهش،
نمونهگيري به شکل سرشماري بوده و نمونه برابر جامعه تلقي ميگردد .به عبارت ديگر ،کليه اعضاي
جامعه در پژوهش شرکت کردهاند و نمونهگيري به معناي انتخاب تعدادي از افراد به عنوان گروه نمونه
صورت نگرفته است .تعداد دانشجوياني که در پژوهش حاضر پرسشنامه را تکميل نمودهاند 65955 ،نفر
بودند .برخي از پرسشنامهها مخدوش بوده و بر اساس بررسيهاي بهعمل آمده در دفتر مرکزي مشاوره
تعداد  1/3( 910درصد) از آنها حذف گرديد؛ لذا کل پرسشنامههاي معتبر پژوهش حاضر 65113
پرسشنامه بوده است.
ابزار
ابزار اين پژوهش پرسشنامهاي  49مادهاي است که براي نخستين بار توسط پورشريفي و همکاران
( )5309و با استفاده از پرسشنامههاي سالمت عمومي( 5گلدبرگ5411 ،؛ منتظري ،)9113 ،پرسشنامه
سبكهاي مقابلهاي( 9اندلر و پارکر ،)5441 ،پرسشنامه حمايت اجتماعي( 3زيمت و همکاران،)5400 ،
بررسي پيمايشي مواد و الکل آمريکا 9موسسه علوم رفتاري راکيمانتين( 1اوئتينگ ،بيوايس و ادواردز،
 ،)5409پرسشنامه غربالگري جوانان در معرض خطر( 6موسسه پژوهشي منتر ،)9119 ،غربالگري جوانان
و برنامه فرصتهاي درماني( 1مرکز پژوهش سالمت رفتاري شمالغرب ،)9111 ،و پرسشنامه زمينهيابي
برنامه پيشگيري( 0اداره خدمات سالمت روان و سوء مصرف مواد )9111 ،طراحي شده ،و ابعاد مختلفي از
قبيل اطالعات جمعيتشناختي ،عوامل خطر و محافظتکننده ،سبكهاي مقابلهاي ،عوامل مرتبط با

5

). General Health Questionnaire (GHQ
. coping stress questionnaire
3
. social support
9
). American Drug and Alcohol Survey (ADAS
1
). Rocky Mountain Behavioral Science Institute (RMBSI
6
). Youth at Risk Screening Questionnaire (YRSQ
1
). Youth Screening and Treatment Opportunities Program (Y- STOP
0
). Prevention Planning Survey (PPS
9
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خودکشي و سوء مصرف مواد و نگرش نسبت به مشاوره را شامل ميگردد .اين پرسشنامه داراي خرده-
مقياس و بخشهاي  -5مقدمه و دستورالعمل پرسشنامه -9 ،مشخصات عمومي پاسخ دهنده ( 54سوال)،
 -3عالقهمندي به رشته پذيرفته شده (سؤال  -9 ،)5حمايت اجتماعي ( 9سوال) -1 ،نگرش نسبت به
مشاوره ( 6سؤال) -1 ،شيوههاي مقابله با فشار رواني ( 59سوال) -0 ،سنجش اعتبار پاسخها ( 9سوال)،
 -4بررسي احتمال خودکشي ( 93سوال) -51 ،بررسي احتمال سوء مصرف مواد ( 50سوال)-55 ،
پرسشنامه سالمت عمومي ( 90سوال) ميباشد .در پژوهش حاضر از بخشهاي مشخصات عمومي
پاسخدهنده ،حمايت اجتماعي ،بررسي احتمال خودکشي ،بررسي احتمال سوء مصرف مواد و پرسشنامه
سالمت عمومي استفاده شد.
در پرسشنامه پژوهش حاضر ،مقياس حمايت اجتماعي ،براي حفظ اختصار ،از  9سؤال تشکيل شده
است که از سؤاالت پرسشنامه حمايت اجتماعي (زيمت و همکاران )5400 ،استخراج شد .هر کدام از اين
سؤاالت داراي  9گزينه بلي و خير مي باشد .براي بدست آوردن نمره کلي مقياس حمايت اجتماعي ،ابتدا
اين سؤاالت تحليل عاملي شدند و مشخص گرديد که يك عامل را تشکيل ميدهند .لذا جمع پذيري آنها
مشخص شد ،و بر اين اساس بعد از در نظر گرفتن کد  5براي گزينه بلي و کد صفر براي گزينه خير ،با
توجه به نزديك بودن وزن و اهميت نظري اين سؤاالت ،بدون در نظر گرفتن وزني براي هر سؤال ،از
طريق جمع بستن اين کدها ،نمره کلي مقياس حمايت اجتماعي بدست آمد .بدين ترتيب مقياسي حاصل
شد که حداقل نمره هر فرد در آن صفر و حداکثر نمره  9است .با توجه به نوع استفاده از اين مقياس،
نيازي به داشتن نقطه برش وجود نداشت .در پژوهش حاضر مقدار آلفاي کرونباخ اين مقياس برابر 1/10
بدست آمد.
سؤالهاي مرتبط با عوامل خطر خودکشي براي اولين بار توسط گروه تخصصي دفتر مرکزي
مشاوره وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري تهيه شدند .هر سؤال گوياي يك عامل خطر خودکشي است که
شواهد پژوهشي گستردهاي را دارا است ،لذا روايي اين مقياس بر اساس روايي سازه و تاييد صاحبنظران
محرز گرديد .به دليل آن که وزن اين عوامل خطر در احتمال اقدام به خودکشي افراد يکسان نميباشد.
بر اين اساس ،الزم بود به هر کدام از اين عوامل خطر ،وزني اختصاص داده ،آنها را با همديگر جمع
نموده ،و نمره کلي شاخص به دست آيد .به همين منظور ضرورت داشت سؤال يا سؤالهايي به عنوان
سؤال اصلي و محوري انتخاب شوند .در ميان سؤالهاي موجود ،سؤال مربوط به خودآسيبي و اقدام قبلي
به خودآسيبي ،با توجه به مواردي از قبيل بار عاملي باال ،سؤاالت مناسبي تشخيص داده شدند .اگرچه
فکر خودآسيبي دقيقا مساوي فکر خودکشي ،و اقدام به خودآسيبي دقيقا معادل اقدام به خودکشي نيست؛
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با اين وجود چنانچه اين سؤالها به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته و کسربرتري 5ساير عوامل خطر
خودکشي بر اساس اين سؤالها بدست آيد ،با رعايت احتياطهاي الزم ميتوان به شاخصهاي احتمال
فکر خودکشي و احتمال اقدام به خودکشي دست يافت .اگرچه در اين پژوهش ،هر دو شاخص احتمال
فکر خودکشي و احتمال اقدام به خودکشي مدنظر بوده و محاسبه شدهاند ،با اين وجود با توجه به اهميت
خاص و باليني فکر خودآسيبي ،شاخص بدست آمده از طريق سؤال فکر خودکشي به عنوان شاخص
اصلي احتمال خودکشي در نظر گرفته شده است.
روند محاسبه شاخص احتمال فکر خودکشي به اين صورت است که به تعداد سؤالهاي اين
مقياس ،رگرسيون هايي انجام گرفت که در هر کدام از آنها سوال فکر خودکشي به عنوان متغير مالك و
سؤالهاي ديگر به عنوان متغير پيش بين در نظر گرفته شده بودند .با اين تفاوت که در خصوص
سؤالهاي دو گزينهاي رگرسيون انجام گرفته ،رگرسيون لجستيك دوطبقهاي 9و در خصوص سؤالهاي
چند گزينهاي ،رگرسيون لجستيك چندطبقهاي 3انجام گرفت .بعد از انجام رگرسيونهاي مربوط ،مقدار
کسربرتري بدست آمده به عنوان وزن مورد نظر آن سؤال منظور ميشد .منظور از کسر برتري اين است
که در مورد سؤالهاي دوگزينهاي ،پاسخ بلي در مقابل پاسخ خير در همان سؤال ،و در مورد سؤالهاي
چند گزينهاي ،در نظرگرفتن گزينه مورد نظر نسبت به مطلوبترين گزينه موجود ،احتمال تبديل گزينه
خير به گزينه بلي را در سؤال فکر خودکشي تا چه حد افزايش ميدهد .به عبارت سادهتر ،سؤال يا گزينه-
هاي سؤالهاي مورد نظر چقدر احتمال فکر خودآسيبي (خودکشي) را افزايش ميدهد .بدين ترتيب
شاخص احتمال فکر خودکشي از مجموع سؤاالت مرتبط با مقياس خودکشي ،با اعمال ضرايب حاصل از
کسر برتريهاي ذکر شده که وزن هر سؤال يا گزينه را تشکيل ميدهند ،به دست آمد .مقدار آلفاي
کرونباخ اين خردهمقياس هم  1/14بدست آمد.
سؤالهاي مرتبط با عوامل خطر سوءمصرف مواد نيز هر سؤال گوياي يك عامل خطر است که
شواهد پژوهشي گستردهاي دارد .لذا روايي اين مقياس نيز بر اساس روايي سازه مشخص شده ،و به تاييد
صاحبنظران امر رسيد .هر سؤال به يك عامل خطر سوءمصرف مواد اشاره دارد و هر قدر فردي تعداد
بيشتري از اين عوامل خطر را دارا باشد ،به احتمال بيشتري در معرض خطر خواهد بود ،با اين وجود وزن
اين عوامل خطر در احتمال اقدام به سوءمصرف مواد يك فرد يکسان نيستند .بر اين اساس ،الزم بود
براي هر کدام از اين عوامل خطر ،وزني اختصاص داده و سپس آنها را با همديگر جمع نموده و نمره کلي
شاخص به دست آيد .به همين منظور ،ضرورت داشت سؤال يا سؤالهايي به عنوان سؤال اصلي و
5

. odd ratio
. binary logistic
3
. multinomial logistic
9

595

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،علمي -پژوهشي ،شماره  ،5سال ششم

محوري انتخاب شوند .طي تحليل عوامل به دو مجموعه سؤال برخورد شد که ميتوانستند مالكهاي
خوبي براي تهيه شاخص مرتبط با سوءمصرف مواد باشند .يکي از اين مجموعه سؤالها که مهمتر
تشخيص داده شد ،عبارت بود از سؤالهاي "آيا سيگار ميکشيد؟"" ،آيا قليان ميکشيد؟" ،و "آيا
دوست صميمي داريد که سيگار ميکشد؟" .اين مجموعه سؤالها ،اگرچه به خودي خود به سوءمصرف
مواد اشاره ندارند و بيشتر مصرف سيگار و قليان را نشان ميدهند ،با اين وجود با در نظر گرفتن اين امر
که اين سه سؤال به عنوان عوامل خطر مهم براي سوءمصرف مواد ميباشند ،ميتوان مجموع آنها را به
عنوان متغير مالك در نظر گرفته ،و با انجام رگرسيون و بدست آوردن کسربرتري ساير سؤالهاي اين
مقياس ،وزني را براي هر کدام از اين متغيرها در نظرگرفته و با جمع بستن سؤالها بر اساس وزنهايي
که بدست آمد ،شاخصي را تحت عنوان احتمال سوءمصرف مواد به دست آورد.
روند محاسبه شاخص احتمال سوء مصرف مواد به اين صورت بود که ابتدا سه سؤال ذکر شده با
همديگر جمع شده و متغير حاصله به صورت دو ارزشي در آمد .افرادي که پاسخشان در هر سه سؤال خير
بود ،در با کد صفر و افرادي در گزينهاي با کد  5قرار گرفتند .سپس براي سؤالهاي دو گزينهاي اين
مقياس با استفاده از رگرسيون لجستيك دوتائي ،و سؤالهاي چندگزينهاي با استفاده از رگرسيون
لجستيك چندتايي مقدار کسر برتري محاسبه گرديد .همانطور که قبال توضيح داده شده است ،اين
کسربرتري ها نشان ميدهد که هر کدام از سؤالها يا گزينههاي سؤالها ،چند برابر احتمال تبديل گزينه
عدم مصرف را به گزينه مصرف افزايش ميدهد .آلفاي کرونباخ اين خردهمقياس هم  1/91بدست آمد.
ابزار سنجش سالمت روان در اين پژوهش ،پرسشنامه سالمت عمومي است .متن اصلي اين
پرسشنامه در سال  5419توسط گلدبرگ براي غربالگري اختالالت روانشناختي غيرسايکوتيك در مراکز
درماني و ساير جوامع طراحي شده است .بنا بر اظهار گلدبرگ ( ،)5419پرسشنامه سالمت عمومي درصدد
يافتن ناراحتيهاي جدي نظير اسکيزوفرني يا افسردگي سايکوتيك نيست ،گرچه شواهد زيادي دربارة اين
مقياس وجود دارد که حاکي از يافتن چنين مواردي است .در پژوهش حاضر از فرم  90سوالي اين
پرسشنامه استفاده شد .اين پرسشنامه داراي چهار خردهمقياس شامل عالئم جسماني ،اضطراب،
ناکارآمدي اجتماعي و افسردگي است .تقوي ( )5301اعتبار 5پرسشنامه سالمت عمومي را از سه روش
بازآزمايي ،دو نيمه کردن و آلفاي کرونباخ مورد بررسي قرار داد که به ترتيب ضرايب پايايي 1/43 ،1/11
و  1/41حاصل گرديد .روايي 9سازه و همزمان اين ابزار نيز در حد مطلوب گزارش شده است
(تقوي5301،؛ هومن .)5316،در پژوهش حاضر ضرايب همساني دروني محاسبه شده براي زيرمقياس-

. reliability
. validity
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هاي عالئم جسماني ،اضطراب ،ناکارآمدي اجتماعي و افسردگي بهترتيب  1/15 ،1/10 ،1/05و  1/09و
براي کل مقياس  1/45بوده است.
فرآيند اجراي پژوهش
پس از تهيه مقدمات الزم پژوهش حاضر در دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،جهت
ايجاد هماهنگيهاي الزم براي اجراي همسان پرسشنامه در دانشگاهها و موسسات کل کشور ،و آشنايي
بيشتر راساي مراکز مشاوره دانشگاهها و آزمونگران با اهداف پژوهش و راههاي تحقق آنها ،هماهنگي-
هاي الزم بهعمل آمد .بر اساس هماهنگي به عمل آمده ،در نظر گرفته شد از اواسط آبانماه سال  5304تا
اواسط دي ماه همان سال مرحله جمعآوري دادههاي پژوهش حاضر به اجرا درآيد .در مدت زمان جمع-
آوري دادهها ،به منظور ايجاد همساني در شيوه ورود دادهها در نرمافزار  ،SPSSفايل مربوط به وروده
دادهها بصورت کامل (کدگذاري شده و با تعريف متغيرهاي تحقيق) تنظيم ،و براي دانشگاهها و موسسات
تحت پوشش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ارسال شد .تکميل پرسشنامه توسط دانشجويان
جديدالورود صورت گرفت .الزم به ذکر است ورود دادههاي هر يك از دانشگاهها در دفتر مشاوره همان
دانشگاه انجام گرفت .فايلهاي تکميل شده دادهها ،پس از دريافت توسط دفتر مرکزي مشاوره و ادغام و
تبديل به فايل دادههاي کلي نهايي ،جهت انجام تجزيه و تحليل آماري در اختيار متخصص سنجش و
اندازهگيري قرار گرفت.

نتايج
بررسي اطالعات جمعيت شناختي گروه نمونه نشان داد که ميانگين سني گروه نمونه  91/99با انحراف
استاندارد  3/99است .البته قابل ذکر است که ميانه و نما آن بهترتيب  54و  50است 9111 .نفر نيز به
اين سئوال پاسخ نداده است .در ضمن  06/4و  55/5درصد از گروه نمونه بهترتيب در دورههاي روزانه و
شبانه مشغول به تحصيل بودند و  9درصد آنها نيز به اين سئوال پاسخ ندادهاند .اطالعات جمعيت شناختي
مربوط به جنسيت و وضعيت تاهل ،گروه آزمايشي پذيرفتهشده ،نوع سهميه پذيرش و محل اقامت در
زمان تحصيل در جدول  5ارائه شده است.
جدول  5نشان ميدهد که  99/5و  11/6درصد از دانشجويان را به ترتيب دانشجويان مذکر و
مونث تشکيل دادهاند .در ضمن  1/3درصد از دانشجويان نيز اين سئوال را بدون پاسخ گذاشتهاند49/1 .
درصد از دانشجويان مجرد و  6درصد از ايشان متأهل هستند .در ضمن  5/3درصد از دانشجويان نيز به
اين سئوال پاسخ ندادهاند .سهميه پذيرش در دانشگاه 16/1 ،درصد مناطق 9/1 ،درصد شاهد و  9درصد
ايثارگران و  51درصد هم سهميههاي ديگر بوده است .همچنين  6/4درصد پذيرفتهشدگان نيز به اين
سئوال پاسخ ندادهاند .همچنين دانشجويان از نظر گروه آزمايشي پذيرفته شده در دانشگاهها به ترتيب
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 95/9درصد علوم رياضي و فني 54/1 ،درصد علوم تجربي 54/9 ،درصد علوم انساني 9/6 ،درصد
زبانهاي خارجي و  1/3درصد هنر بودهاند و  51/9درصد آنها نيز اين سئوال را بدون پاسخ گذاشتهاند.
همچنين جدول  5نشان ميدهد که  36/9درصد از دانشجويان در دوران تحصيل در کنار خانواده14/9 ،
درصد در خوابگاه 9/0 ،درصد در خانه شخصي با دوستان و  1/4درصد در خانه دانشجوئي به تنهائي
خواهند بود 1/4 .درصد نيز به اين سئوال پاسخ ندادهاند.
جدول  .1توزيع فراواني دانشجويان گروه نمونه به تفکيک جنسيت ،وضعيت تاهل ،گروه آزمايشي
پذيرفتهشده ،نوع سهميه پذيرش و محل اقامت در زمان تحصيل
متغير
جنسيت

وضعيت تاهل

نوع سهميه
پذيرش

طبقات

فراواني (درصد)

طبقات

فراواني (درصد)

مذکر

)99/5( 91119

علوم رياضي و فني

)95/9( 91936

مؤنث

)11/6( 39931

علوم تجربي

)54/1( 55011

بدون پاسخ

)1/3( 910

علوم انساني

)54/9( 55133

مجرد

)49/1( 16135

زبانهاي خارجي

)9/6( 5111

متأهل

)6( 3610

هنر

)1/3( 563

بيپاسخ
مناطق

)5/3( 019
)16/1( 96099

بدون پاسخ
با خانواده

)51/9( 51634
)36/9( 99519

شاهد

)9/1( 9019

ايثارگران

)9( 5911

ساير

)51( 6146

بدون پاسخ

)6/4( 9544

متغير

گروه آزمايشي
پذيرفته شده

محل
سکونت در زمان
تحصيل

در خوابگاه

)14/9( 36911

در خانه شخصي با دوستان

)9/0( 5135

در خانه دانشجوئي به تنهائي

)1/4( 134

بدون پاسخ

)1/4( 134

نتايج ارائه شده در جدول  9نشان ميدهد ميانگين نمره سالمت روان دانشجويان دختر بيشتر از
دانشجويان پسر است .از آنجاکه نمره باال در پرسشنامه سالمت عمومي نشانگر مشکالت سالمت روان
است؛ ميتوان گفت که وضعيت سالمت روان در مقايسه با گروه پسران در وضعيت نامطلوبتري قرار
دارد .در ضمن دانشجوياني که به صورت تنها و در خانههاي اجارهاي به سر ميبرند ،در مقايسه با ديگر
دانشجويان از مشکالت رواني بيشتري در رنج هستند .پس از اين گروه دانشجويان خوابگاهي قرار دارند.
دانشجوياني که در دوران تحصيل با خانوادههاي خود به سر ميبرند ،به لحاظ سالمت روان در مطلوب-
ترين وضعيت به سر ميبرند.
بخش مربوط به حمايت اجتماعي جدول  9نشان ميدهد گروه دختران و پسران در ميزان
برخورداري از حمايت اجتماعي تا حدودي از هم تفاوت دارند .اين تفاوت نيز بهگونهاي است که دختران
( )3/11در مقايسه با پسران ( )3/94از ميزان بيشتري حمايت اجتماعي برخوردارند .همچنين دانشجوياني
که در زمان تحصيل با خانواده زندگي ميکنند ،در مقايسه با دانشجويان خوابگاهي و اجارهنشين از ميزان
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باالتري از حمايت اجتماعي برخوردار هستند .جدول  9نشان ميدهد ميانگين ميزان در معرض خطربودن
دانشجويان براي سوءمصرف مواد که حداقل آن  56و حداکثر آن  530است 99/95 ،با انحراف استاندارد
 9/30است.
جدول  .2خالصه يافتههاي توصيفي متغيرهاي سالمت روان ،حمايت اجتماعي ،ميزان آسيبپذيري در
برابر سوء مصرف مواد و خودکشي ،بهرهگيري از اعتقادات مذهبي و شيوههاي مقابله با استرس
دانشجويان گروه نمونه
متغير

سالمت روان

بهرهگيري از اعتقادات ديني

حمايت اجتماعي

مقابله با استرس مسالهمدار

در معرض خطر مواد بودن

مقابله با استرس هيجانمدار

در معرض خطر خودکشي

پسر
دختر
با خانواده
خوابگاه
اجارهاي با دوستان
اجارهاي به تنهايي
کل
پسر
دختر
با خانواده
خوابگاه
اجارهاي با دوستان
اجارهاي به تنهايي
کل
پسر
دختر
با خانواده
خوابگاه
اجارهاي با دوستان
اجارهاي به تنهايي
کل
پسر
دختر
با خانواده
خوابگاه
اجارهاي با دوستان
اجارهاي به تنهايي
کل

59/01
56/55
59/49
51/41
51/19
56/19
51/11
3/94
3/11
3/69
3/31
3/36
3/31
3/91
91/99
93/63
99/95
99/91
91/90
91/04
99/95
6/00
6/11
6/61
6/45
1/53
1/51
6/09

مقابله با استرس اجتنابي

طبقه

ميانگين

انحراف
استاندارد
4/63
51/31
4/19
51/39
4/01
51/65
51/11
5/50
1/41
1/09
5/53
5/9
5/9
5/16
1/13
3/69
9/50
9/90
9/10
9/03
9/30
3/31
3/99
3/51
3/33
3/34
3/91
3/09

متغير
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طبقه

ميانگين

پسر
دختر
با خانواده
خوابگاه
اجارهاي با دوستان
اجارهاي به تنهايي
کل
پسر
دختر
با خانواده
خوابگاه
اجارهاي با دوستان
اجارهاي به تنهايي
کل
پسر
دختر
با خانواده
خوابگاه
اجارهاي با دوستان
اجارهاي به تنهايي
کل
پسر
دختر
با خانواده
خوابگاه
اجارهاي با دوستان
اجارهاي به تنهايي
کل

3/61
3/45
3/16
3/01
3/19
3/93
3/10
9/14
9/96
9/19
9/94
9/19
9/19
9/13
5/91
5/99
5/95
5/99
5/95
5/96
5/93
1/05
1/13
1/11
1/10
1/05
1/11
1/11

انحراف
استاندارد
5/51
5/19
5/14
5/10
5/51
5/54
5/14
9/39
5/19
5/15
5/13
5/19
5/19
5/19
5/99
5/99
5/93
5/95
5/54
5/95
5/99
1/00
1/00
1/01
1/04
1/45
1/01
1/04
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بخش مربوط به در معرض خطر مواد بودن جدول  9نشان ميدهد پسران در مقايسه با دختران در
معرض ميزان بيشتري از خطر سوءمصرف مواد قرار دارند ،و دانشجوياني که در زمان تحصيل در خانه-
هاي اجارهاي بهسر ميبرند ،در مقايسه با دانشجويان ديگر در معرض خطر سوءمصرف مواد بيشتري
هستند .همچنين بخش مربوط به ميزان خطر خودکشي ،دختران و پسران از نظر ميزان در معرض خطر
خودکشي بودن چندان تفاوتي ندارند و دانشجوياني که در خانههاي اجارهاي زندگي ميکنند ،در مقايسه با
ساير دانشجويان در معرض خطر حودکشي بيشتري قرار دارند.
در بخش مربوط به بهرهگيري از اعتقادات مذهبي جدول  9ميتوان مشاهده کرد  3/6ميانگين
گروه پسران و  3/45ميانگين گروه دختران در مورد بهرهگيري از اعتقادات مذهبي است .به عبارت ديگر،
دانشجويان دختر در اين خصوص در سطح باالتري از پسران قرار دارند .همچنين دانشجوياني که در
خوابگاهها و با خانواده زندگي ميکنند در مقايسه با دانشجوياني که در خانههاي اجارهاي به سر ميبرند،
در وضعيت مناسبتري به لحاظ بهرهگيري از اعتقادات مذهبي قرار دارند.
بخش مربوط به شيوههاي مقابله با استرس جدول  9نشان ميدهد ،ميانگين زيرمقياسهاي شيوه-
هاي مقابله با استرس در دو گروه مذکر و مونث تفاوتهائي به چشم ميخورد .از بين اين خردهمقياسها
شيوه مقابله اجتنابي داراي بيشترين تفاوت است .اين تفاوت به گونهاي است که ميانگين گروه مذکر
نسبت به گروه مونث باالتر است .در ميانگين کليه زيرمقياسهاي شيوههاي مقابله با استرس در گروه-
هاي دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي تفاوتهائي به چشم ميخورد .اين تفاوت به گونهاي است که
گروه دانشجويان خوابگاهي داراي کمترين ميانگين در شيوه مقابله مسئله مدار و باالترين ميانگين در
شيوه هيجان مدار است .اين در حالي است که دانشجوياني که با خانواده زندگي ميکنند ،داراي پائين-
ترين ميانگين در شيوه اجتنابي هستند و دانشجوياني که در زمان تحصيل در خانه اجارهاي با دوستان به-
سر ميبرند ،داراي باالترين ميانگين در شيوه اجتنابي هستند .در ادامه بررسي رابطه ميزان بهرهگيري از
اعتقادات مذهبي دانشجويان با سطح سالمت روان ،حمايت اجتماعي ،شيوههاي مقابله با استرس ،در
معرض خطر خودکشي و سوءمصرف مواد بودن انجام گرفت که نتايج آن در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .3ماتريس ضرايب همبستگي ميزان بهرهگيري از اعتقادات مذهبي دانشجويان با سالمت روان،
حمايت اجتماعي و شيوههاي مقابله با استرس
متغير
بهرهگيري از
اعتقادات
مذهبي

سالمت
رواني
**-1/51

خطر خود کشي

خطر سوء مصرف مواد

**-1/50

**-1/91

شيوههاي مقابله با استرس
مسئله مدار

هيجان مدار

اجتنابي

**1/55

**-1/19

**-1/11

** p < 1/15
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جدول  3نشان ميدهد که بهرهگيري از اعتقادات مذهبي با دارابودن مشکالت سالمت روان ،خطر
خودکشي ،خطر سوءمصرف مواد و همچنين با شيوه مقابله با استرس هيجانمدار و اجتنابي رابطه
معکوس ،ولي با شيوه مقابله با استرس مبتني بر حل مسئله و مسئلهمداري رابطه مستقيم دارد.
بررسي رابطه بين ميزان سالمت روان دانشجويان با برخورداري از حمايت اجتماعي و شيوههاي
مقابله با استرس نشان داد مشکالت سالمت روان با حمايت اجتماعي و شيوههاي مقابله با استرس
مسئلهمدار و اجتنابي رابطه معکوس ،و با شيوه مقابله با استرس هيجانمدار رابطه مستقيم نشان داد .از
آنجاکه نمره باال در پرسشنامه سالمت روان ،نشانگر مشکالت سالمتي است (جدول )9؛ لذا ميتوان بيان
نمود که با افزايش ميزان حمايت اجتماعي و شيوههاي مقابله با استرس مسئلهمدرا و اجتنابي ،سالمت
روان ارتقا مييابد.
جدول  .4ماتريس ضرايب همبستگي سالمت روان با حمايت اجتماعي و شيوههاي مقابله با استرس
متغير

حمايت اجتماعي

سالمت روان

**-1/33

مسئله مدار

شيوههاي مقابله با استرس
هيجان مدار

**-1/91

اجتنابي
**1/11

**1/96

**p < 1/15

بررسي رابطه در معرض خطر خودکشي بودن دانشجويان با سالمت روان ،برخورداري از حمايت اجتماعي
و شيوههاي مقابله با استرس نيز نشان داد خطر خودکشي با ميزان مشکالت روان و شيوههاي مقابله با
استرس هيجانمدار و اجتنابي رابطه مستقيم و معنادار و با شيوه مسئلهمدار و حمايت اجتماعي رابطه
معکوس و معنادار نشان داده است (جدول  .)1اين رابطه بدين معنا است که با افزايش نمره خودکشي در
افراد ميزان مشکالت سالمت روان ،استفاده از شيوههاي مقابله با استرس هيجان مدار و اجتنابي در آنها
افزايش مييابد .اين در حالي است که ميزان حمايت اجتماعي در اين افراد کاهش مييابد.
جدول  .5ماتريس ضرايب همبستگي در معرض خطر سوء مصرف مواد بودن،
حمايت اجتماعي و سالمت روان
متغير

سالمت روان

حمايت اجتماعي

خطر خودکشي

**1/69

**-1/35

شيوههاي مقابله با استرس
اجتنابي
هيجان مدار
مسئله مدار
**1/51
**1/94
**1-/95

**p < 1/15

جدول  6نشان ميدهد که بين ميزان در معرض خطر سوء مصرف مواد بودن دانشجويان با مشکالت
سالمت روان ،و شيوههاي مقابله با استرس هيجانمدار و اجتنابي رابطه مستقيم با شيوه مسئلهمدار و
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حمايت اجتماعي رابطه معکوس و معنادار نشان داده است (جدول  .)6اين يافته نيز به اين معنا است که
با افراد نمره در معرض خطر مواد بودن دانشجويان ،نمره حمايت اجتماعي و شيوه مقابله با استرس
مسئلهمدار در آنها کاهش يافته است و نمره مربوط به مشکالت سالمت روان و شيوههاي مقابله با
استرس هيجانمدار و اجتنابي در آنها افزايش مييابد.
جدول  .6ماتريس ضرايب همبستگي در معرض خطر سوء مصرف مواد بودن و بهرهگيري از
اعتقادات مذهبي ،حمايت اجتماعي و سالمت روان
متغير

سالمت رواني

حمايت اجتماعي

در معرض خطر مواد بودن

**1/39

**-1/91

مسئله مدار
**-1/59

شيوههاي مقابله با استرس
اجتنابي
هيجان مدار
**1/11
**1/59

** p < 1/15

بحث و نتيجهگيري
مطالعه حاضر نشان داد دانشجوياني که در زمان تحصيل در کنار خانواده به سر ميبرند ،در مقايسه با
گروههاي ديگر از ميزان باالتري از حمايت اجتماعي برخوردار هستند .به عبارت ديگر ،اين افراد با زندگي
در کنار خانواده و کمك گرفتن از اعضاي خانواده به شيوه آسانتري با مشکالت موجود کنار آمده و از
تبعات آنها در امان ميمانند .اين يافته با يافتههاي بونگجا ()9111؛ ديلي و الندرز ()9111؛ استروبي و
همکاران ()9111؛ چنگ و چان ()9119؛ بخشيپور رودسري و همکاران ()5309؛ چينآوه و همکاران
()5303؛ پور شريفي و همکاران ()5309؛ سهرابي و همکاران ( )5301و يعقوبي و همکاران ()5301
همسو است .حمايت اجتماعي براي جوانان به عنوان سپري در مقابل استرس عمل ميکند (ويلز و
کليري .)5446 ،اين حمايت مي تواند به طور ويژه براي جواناني که استرس را در زندگي تجربه ميکنند،
مهم باشد .کاسلوو و همکاران ( )9119در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند که حمايت اجتماعي يك
عامل محافظت کننده از فرد در مقابل اقدام به خودکشي و بسياري ديگر از مشکالت رواني -اجتماعي
است .چنگ و چان ( )9119نيز نشان دادند در محيط اجتماعي ،حوادث استرسزا ميتواند گرايش به
خودکشي را افزايش دهد و در مقابل حمايت دوستان و خانواده ميتواند آن را کاهش دهد.
يافتههاي پژوهش حاضر با اغلب يافتههاي پيشين مبني بر رابطه ويژگيهاي جمعيت شناختي و
شيوههاي مقابله با استرس همسو است (پور شريفي و همکاران5309 ،؛ سهرابي و همکاران5301 ،؛
يعقوبي و همکاران .)5301 ،مطالعات متعدد نشان ميدهند مهارتهاي انفعالي يا اجتنابي در برخورد با
استرس ميتواند منجر به مشکالت سالمت روان افراد موثر شود (هوالهان و موس5401 ،؛ کامياس و
همکاران5400 ،؛ کائو و همکاران9113 ،؛ ژائو9116 ،؛ کو و همکاران9110 ،؛ و لي و جا.)9110 ،
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پژوهشگران پس از تجزيه و تحليل رابطة بين پاسخهاي مقابلهاي و هيجانهاي ايجاد شده در افراد به
اين نتيجه رسيدند که حل مسأله با برنامهريزي ،مفيدترين و مؤثرترين پاسخ مقابلهاي است ،زيرا با
بيشترين هيجانات مثبت همراه است .موس و بيلينگز ( )5409نشان دادند که بکارگيري شيوههايي مانند
جستجوي اطالعات و مقابله مسأله مدارانه با شاخصهاي سازگاري رابطه مستقيم دارد .افرادي که بيشتر
از راهبردهاي شناختي فعال و کمتر از مقابله اجتنابي استفاده ميکنند ،پيامدهاي سازگاري بهتري را نشان
ميدهند .برعکس مقابله هيجاني و اجتنابي به سازگاري نه چندان رضايت بخش با رويدادهاي تنش زا
منجر ميشود و افرادي که از اين راهبردها استفاده ميکنند ،معموال" مضطرب و افسرده هستند .پترسون
( )5404نيز معتقد است که يك عيب عمده اجتناب به عنوان يك راهبرد مقابلهاي آن است که فرد را از
استفاده مفيد از پس خوراند شخصي محروم ميسازد .از اين نظر ،اجتناب شکلي از انکار است که مانع از
استفاده از پس خوراندِ افراد ديگر در جهت رشد شخص ميشود (کلينکه ،ترجمه محمدخاني.)5301 ،
کولنس و همکاران ( )5441دريافتند که دانشجويان داراي افسردگي خفيف ،بيشتر از راهبردهاي اجتنابي
استفاده کرده و بيشتر از دانشجويان غيرافسرده ،استرس را تجربه ميکنند .با اين توصيف ،گروه
دانشجويان مونث ،دانشجويان پذيرفتهشده در گروه آزمايشي علوم تجربي و انساني و دانشجويان ساکن
در مکانهاي اجارهاي که از شيوههاي هيجانمدار و اجتنابي در مقايسه با ساير گروهها استفاده مينمايند؛
براي روياروئي مناسبتر با استرسها و حفظ سالمت روانشناختي نيازمند دريافت خدمات آموزشي
روانشناختي هستند.
يافتههاي مربوط به در معرض خطر سوءمصرف مواد بودن با يافتههاي راپ و ليزا (،)9119
کردميرزا و همکاران ( ،)5309پورشريفي و همکاران ( ،)5309طارميان و سهرابي ( ،)5301سهرابي و
همکاران ( ،)5301و يعقوبي و همکاران ( )5300همسوئي دارد .اسماعيلي و همکاران ( )5314گزارش
کردند که  51درصد از زندانيان مرتبط با مواد را تحصيلکردگان دانشگاهي تشکيل ميدهند .طبق
گزارش ستاد مبارزه مخدر ( )5306باالترين ميزان سوءمصرف در دامنه سني  95-91سال مشاهده مي-
شود .گزارش رسمي وزارت بهداشت ( )5305نيز حاکي از اين است که وابستگي به مواد در ميان متولدين
دهه  5311حدود بيست برابر متولدين دهه  31است .پژوهش کاربخش و زندي ( )9111نيز نشان داد که
بيشترين فراواني مصرف و مسموميت با مواد مخدر در دامنه سني  91- 94سال قرار دارد .آمارهاي
بدست آمده از بررسيهايي که در پانزده دانشگاه علوم پزشکي کشور در مورد شيوع سوءمصرف مواد
انجام شد ،نشان دهنده آن است که سابقهي مصرف سيگار  51/3تا  35/1درصد ،و مصرف فعلي آن
 59/9تا  91درصد بوده است (زراني .)5301 ،بررسي کرد ميرزا و همکاران ( )5309بر روي دانشجويان
رشتههاي پزشکي ،فني و مهندسي ،هنر و علوم انساني در سطح دانشگاههاي تهران نشان ميدهد که
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 56/3درصد دانشجويان رشتههاي هنر 0/01 ،درصد دانشجويان رشتههاي علوم انساني 6 ،درصد
دانشجويان فني و مهندسي و  1درصد دانشجويان رشته پزشکي به سوء مصرف مواد اذعان کردهاند.
يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد دختران و پسران دانشجو از نظر ميزان در معرض خطر
خودکشي بودن چندان تفاوتي ندارند .اين يافتهها با نتايج مطالعه سهرابي ،ترقيجاه و نجفي ()5306
همخوان نيست .دانشجويان گروههاي علوم انساني و زبانهاي خارجي از ميانگين ميزان خطر خودکشي
بيشتري برخوردار هستند .رشتههاي رياضي و هنر کمتر است که اين يافتهها نيز با يافته مطالعه سهرابي،
ترقيجاه و نجفي ( )5306همخوان نيست .اما با يافتههاي مطالعه زراني و همکاران ( )5303همخوان
است .دانشجوياني که در خانههاي اجارهاي بهسر ميبرند ،در مقايسه با ديگر دانشجويان بهخصوص
دانشجوياني که با خانواده زندگي ميکنند ،در معرض خطر بيشتري هستند .اين يافتهها با يافتههاي
محسني (( ،)5366گرمخاني ،)5310 ،زراني و همکاران ( ،)5303پورشريفي و همکاران ( ،)5309و
سهرابي و همکاران ( )5301و يعقوبي و همکاران ( )5300همسوئي دارد.
يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد بهرهگيري از اعتقادات مذهبي با دارابودن مشکالت سالمت
روان ،حمايت اجتماعي ،خطر خودکشي ،خطر سوءمصرف مواد و همچنين با شيوه مقابله با استرس
هيجانمدار و اجتنابي رابطه معکوس ،ولي با شيوه مقابله با استرس مبتني بر حل مسئله و مسئلهمداري
رابطه مستقيم دارد .مطالعات متعددي در مورد تاثير دين بر بهداشت رواني و جسماني صورت گرفته است
و در بخش وسيعي ،نتايج حاکي از سودمندي تاثير مذهب بر بهداشت رواني بوده است (لوين و چاترز،
 ،5440گارتنر و همکاران .)5441 ،يافتههاي پژوهش در مورد وجود رابطه سالمت روان با بهرهگيري از
اعتقادات مذهبي همسو با مطالعات متعددي (به عنوان مثال کوئنيگ ،جورج و تيتوس9119 ،؛ ريپنتروپ
و همکاران9111،؛ بيرمن9110 ،؛ گلزاري5310 ،؛ اسالمي ،پورشريفي و همکاران5309 ,؛ سهرابي و
همکاران 5301 ،و يعقوبي و همکاران )5300 ،است .همچنين نتايج پژوهش حاکي است بهرهگيري از
اعتقادات مذهبي ميتواند به عنوان يکي از عوامل محافظتکننده در مقابل خطر گرايش به سوءمصرف
مواد به شمار بيايد .معنادهي و تفسير مذهبي از وقايع ناخوشايند در موقعيتهاي استرسزا و بحراني
زندگي از عوامل مؤثر در کاهش اضطراب است که در آن به روشهاي مقابله مذهبي تعبير ميشود.
برخي از پژوهشها نشان ميدهد وقايع خاص زندگي و شرايط تنيدگيزاي مزمن به احتمال زياد
پاسخهاي مقابلهاي مذهبي را بر ميانگيزند (جنکينز و پارگامنت5400 ،؛ پارگامنت و هان.)5406 ،
يافتههاي پژوهش نشان داد مشکالت سالمت روان با حمايت اجتماعي و شيوههاي مقابله با
استرس مسئلهمدار و اجتنابي رابطه معکوس ،و با شيوه مقابله با استرس هيجانمدار رابطه مستقيم دارد.
از آنجا که نمره باال در پرسشنامه سالمت روان ،نشانگر مشکالت سالمتي است؛ لذا ميتوان بيان نمود
که با افزايش ميزان حمايت اجتماعي و شيوههاي مقابله با استرس مسئلهمدار و اجتنابي ،سالمت روان
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ارتقا مييابد .اين يافتهها همسو با مطالعات سارافينو ( ،)9119لو ( ،)5441ديلي و الندرز ( ،)9111استروبي
و همکاران ( ،)9111ويلز و کليري ( ،)5446پورشريفي و همکاران ( ،)5303ميرسميعي (،)5301
نوريمقدم و روشن ( )5301و سهرابي و همکاران ( )5306و يعقوبي و همکاران ( )5301است .ديلي و
الندرز ( )9111نشان دادند حمايت اجتماعي يك متغير پيشبيني کننده سالمت رواني است .استروبي و
همکاران ( )9111نيز گزارش کردهاند هر چه دريافت شخص از ميزان حمايتي که از سوي ديگران
دريافت ميکند ،باالتر باشد به همان نسبت سالمت روان باالتري دارد.
خطر خودکشي با ميزان مشکالت رواني و شيوههاي مقابله با استرس رابطه مستقيم و معنادار ،و با
حمايت اجتماعي رابطه معکوس و معنادار نشان داده است .اين يافته بدين معنا است که افزايش ميزان
سالمت روان و بهرهگيري از شيوههاي مقابله با استرس و برخورداري بيشتر از حمايت اجتماعي با کاهش
ميزان خطر خودکشي در ارتباط است .اين يافته با مطالعات لوينسون ( ،)5449پفيفر و همکاران (،)5443
يانگ و کالم ( ،)5449پورشريفي و همکاران ( ،)5309سهرابي و همکاران ( )5301و يعقوبي و همکاران
( )5301هم سو است .فقدان حمايت اجتماعي به عنوان يك عامل خطر براي خودکشي مطرح است
(کينگ و همکاران ،5441 ،لوينسون ،5449،پفيفر و همکاران ،5443 ،يانگ و کالم .)5449 ،برعکس،
حمايت اجتماعي کافي به عنوان يك عامل بازدارنده در برابراقدام به خودکشي عمل ميکند .اين يافتهها
با يافتههاي پژوهش حاضر که نشان داد بهرهگيري از حمايت اجتماعي با ميزان خطر خودکشي رابطه
معکوس دارند؛ همسو است.
يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد در معرض خطر سوءمصرف مواد بودن با ميزان مشکالت
سالمت روان و شيوههاي مقابله با استرس هيجانمدار و اجتنابي رابطه مستقيم و معنادار دارد؛ ولي با
ميزان حمايت اجتماعي و شيوه مقابله با استرس مسئلهمدار رابطه معکوس و معنادار دارد .در حوزه رابطه
عوامل روانشناختي با خطر سوءمصرف مواد شواهد تجربي حاکي از ارتباط معنادار بين جنبههاي روان-
شناختي با سوءمصرف مواد است .فورمن و ليني ( )5445معتقدند نوجواناني که مواد مصرف ميکنند ،در
مقايسه با آنهايي که مواد مصرف نميکنند ،از اعتماد به نفس کمتري برخوردارند .همچنين سوءمصرف
مواد با حالتهايي چون تکانشگري ،خلق افسرده ،توانايي ضعيف در ابراز وجود ،اضطراب زياد و نياز شديد
به تاييد اجتماعي ،در ارتباط است (پترياتيس و همکاران .)5441 ،يافتههاي پژوهش حاضر با بسياري از
مطالعات موجود در زمينه رابطه سالمت روان و خطر سوءمصرف ناهمسو است .در تبيين اين امر ميتوان
به تعدد متغيرهاي موجود در اين رابطه اشاره نمود که توانستهاند منجر به عدم معناداري اين رابطه شوند.
از طرف ديگر ،يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد حمايت اجتماعي با در معرض خطر سوءمصرف مواد
بودن رابطه معکوس دارد .مطالعات نشان داده است که يکي از عوامل مرتبط با اعتياد کيفيت شبکه
اجتماعي فرد است (کوپلو و همکاران .)9116 ،اعتياد احتمال خشونت در خانواده را باال ميبرد
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(کريستوفرسن و سوثيل ،)9113 ،به تخريب روابط شغلي و تحصيلي ميانجامد و باعث ميشود که فرد از
شبکه روابطي سالم دور شده و به شبکههايي روي بياورد که همگوني بيشتري با وضعيت فعلي او دارند.
همين امر بر احتمال تداوم و تشديد اختالل ميافزايد .از سوي ديگر ،وجود افراد سالم در شبکه اجتماعي
فرد و حمايت آنها از وي در برابر استرسهاي محيطي ،هم با کاهش احتمال ابتال و هم با افزايش
احتمال درمان موفق پس از ابتال ،رابطه دارد (پولين و نيکولسون .)9111 ،بر اساس موارد ذکر شده مي-
توان پيشنهادات زير را براي دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ارائه نمود:
 .5ضمن پيشنهاد تداوم انجام چنين پژوهشهايي براي وروديهاي سالهاي بعد ،پيشنهاد مي
شود زمينه انجام پژوهشهاي طولي فراهم گردد تا امکان مقايسه وضعيت دانشجويان در سالهاي
مختلف تحصيل ي و نيز در زمان فراغت از تحصيل با وضعيت زمان ورود به دانشگاه فراهم گردد .ميتوان
بر اساس دادههاي موجود و يافتههاي پژوهشهاي مشابه ،به نيمرخهاي فردي ،دانشگاهي ،رشتهاي
دست يافت که در اين صورت ميتوان دادههاي بعدي در خصوص دانشجويان را با اين نيمرخها مقايسه
نمود .افزون بر آن چنين يافتههائي به مسئوالن و سياستگذارن بهداشت رواني دانشجويان کشوري و
دانشگاهي کمك خواهد کرد تا ضمن شناسائي عوامل دانشگاهي موثر بر سالمت دانشجويان ،اقدام به
مداخلههاي موثر نمايند.
 .9در شرايط کامال" ايدهآل حتي اگر دانشجو در طول دوران تحصيل تحت هيچ استرس درون و
برون دانشگاهي قرار نگيرد ،نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد که درصد قابل توجهي از دانشجويان به
دليل مواردي از قبيل نقيصههاي مهارتي ،از سالمت روان پايين برخوردار بوده و يا در معرض خطر
خودکشي و سوءمصرف مواد ميباشند ،بر اين اساس شديدا توصيه ميشود که آموزش مهارتهاي زندگي
به عنوان مجموعه آموزشي که شواهد گستردهاي اثربخشي آن را تاييد نمودهاند در دانشگاهها بهخصوص
در قالب درسي اختياري به دانشجويان تعليم داده شود.
 .3پيشنهاد ميشود يك ابزار ملي براي سنجش سالمت رواني دانشجويان با مختصات فرهنگي
و بومي جامعه دانشگاهي ايران بيش از پيش ضروري مينمايد .در آن صورت نيمرخهاي روانشناختي
فردي ،رشتهاي ،دانشکدهاي و دانشگاهي و کشوري انجام داد .پيشنهاد ميشود قبل از اجراي
پرسشنامهها با دانشجويان به صورت فردي مصاحبه به عمل آيد تا اطالعات الزم را جهت تکميل صحيح
پرسشنامه کسب کرده و سپس اقدام به پاسخگويي به سؤاالت در فرصت کافي نمايند.
 .9پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي بعدي به بررسي مقايسهاي وضعيت سالمت روان
دانشجويان ،در مقاطع زماني مختلف مثال در بدو ورود ،سال اول تحصيل و در سالهاي بعد پرداخته شود
تا امکان مداخلهها و برنامهريزي موثر براي دانشجويان فراهم آيد .عالوه بر آن ،با تهيه يك نيمرخ
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روانشناختي فردي و پيگيري وضعيت روانشناختي فرد در طول دوران تحصيلي ميتوان روند رسيدگي به
مسائل و مشکالت دانشجويان را سريعتر پيگيري کرد.
 .1متأسفانه بيشتر مطالعات بر جنبههاي ناسازگار و نابهنجار رفتار و عواملي که بهداشت روان در
دانشجويان را مختل ميسازد ،تأکيد کرده و انجام شدهاند .اين مطلب بيانگر اين حقيقت است که ما از
شاديها و رضايتمندي از زندگي غافل شدهايم .در مقايسه با درد و رنج ،زمينههاي مربوط به شاديها
براي دانشمندان علوم اجتماعي روشن نيست .چنانچه بين سالهاي  5461تا  5449در چکيده
روانشناختي  96301مقاله در مورد افسردگي 36015 ،مقاله در مورد اضطراب و  1144مقاله در مورد
خشم آورده شده است .فقط  9304مقاله در مورد لذت بردن از زندگي کار شده و  9391مقاله در مورد
رضايتمندي از زندگي و  911مقاله در مورد شادي آورده شده است .لذا توصيه ميشود در پژوهشهاي
بعدي شيوههاي لذت بردن از زندگي روزمره ،علي رغم مشکالتي که وجود دارد ،کار شود.
 .6براي کسب اطالعات دقيق در مورد وضعيت سالمت رواني دانشجويان ،به غير از خود
دانشجويان که در طرحهاي مختلف از نظرات و پاسخهايشان در مقياس هاي مربوطه استفاده شده است،
منابع مهمتري نيز مي توانند اطالعات دقيقي را در اختيار گذارند که يکي از اين منابع مراکز مشاوره
دانشگاهي است که مستقيما" با دانشجويان در ارتباط هستند .لذا پيشنهاد ميشود تا در مطالعات بعدي به
نظرات و پاسخ هاي مشاوران دانشگاه در اين مورد بيشتر توجه شود.
 .1در پژوهش حاضر يافتههايي بدست آمده که ميتوان از آنها در طرحهايي با عنوان پيشگيري
اوليه و ثانويه استفاده نمود .بدين ترتيب که بر اساس يافتههاي همين پژوهش ميزان سالمت روان در
ميان دانشجوياني که در کنار خانواده خود زندگي ميکنند ،بيشتر از دانشجوياني است که در خوابگاه يا
منزل شخصي زندگي ميکنند .به نظر ميرسد يکي از داليل اصلي آن عدم آشنايي با شرايط محيطي
استاني است که در آن مشغول به تحصيل هستند و حتي گاهي تضاد و عدم انطباق ارزش ها و باورهاي
دانشجويان با شرايط استاني است .لذا نتيجهاي که از اين موضوع ميتوان گرفت آنکه اگر بتوان شرايطي
را فراهم نمود تا دانشجويان در استانهاي محل زندگي خود مانده و ادامه تحصيل دهند ،در سطح فردي
مي تواند منجر به افزايش سطح سالمت روان در آنها و در سطح اجتماعي باعث پيشرفت استان مربوطه
در عرصه هاي مختلف شوند.
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