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 بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با ميزان سالمت رواني دانشجويان دانشكده
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*هما مذهب دار قشقائي
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 چكيده
كه  يير جامعه ايفا مي كند. از آنجاسالمت رواني نقش مهمي در تضمين پويايي و كارآمدي ه مقدمه:

كننده  نييو تع ينقش اساس يانسان يرويجوامع، ن يو اقتصاد ياجتماع ،يرشد و توسعه فرهنگ نديدر فرا
ارزيابي  ستند،دانشجويان از اقشار مستعد و برگزيده جامعه و سازندگان فرداي هر كشور ه يدارد و از طرف

 يعوامل اجتماع يبرخوردار است. مطالعه حاضر با هدف بررسسالمت رواني آنان از اهميت ويژه اي 
در  ياجتماع يو مهارت ها ياجتماع گاهيپا ،ياجتماع تياز جمله حما انيمرتبط با سالمت روان دانشجو

 انجام گرفته است. ييطباطبا مهعال يدر دانشكده علوم اجتماع 1389ـ  90 يليسال تحص
نفر) مقطع  300دانشجويان ( انيدر م 1389-1390 يليصدر سال تح يمطالعه مقطع اين كار: روش

انجام شد. جمع آوري داده ها با استفاده از  ييدانشگاه عالمه طباطبا يليسانس دانشكده علوم اجتماع
 ،يعالئم جسمان اسيمق 4 رندهي) كه در برگGHQ-28( يسالمت عموم يسوال 28پرسشنامه استاندارد 

پرسشنامه  نياست و همچن ديشد يو افسردگ ير عملكرد اجتماعو اختالل خواب، اختالل د اباضطر
حمايت اجتماعي، مهارت هاي اجتماعي، پايگاه اجتماعي و اطالعات  يرهايمتغ يمحقق ساخته حاو

 .دياستفاده گرد كيدموگراف
مشكوك  GHQنفر) دانشجويان بر اساس معيارهاي  160% (3/53طبق نتايج پژوهش حاضر،  :جينتا

باالتر از زنان است.  يدار يدر مردان بطور معن يداد كه افسردگ نها نشا افتهيهستند.  يوانبه اختالل ر
 انگريب ان،يبا سالمت روان دانشجو ياجتماع گاهيو پا يمهارت اجتماع ،ياجتماع تيحما يهمبستگ جينتا

 است.  ينبا سالمت روا ياجتماع تيو حما يمهارت اجتماع زانيم نيدار ب يوجود رابطه مثبت و معن
شناختي در ميان دانشجويان متنوع بوده و متأثر از عوامل  مشكالت روان گستره: يو نتيجه گير بحث

مورد مطالعه  انياز دانشجو يمياز ن شيدارد كه ب نيپژوهش داللت بر ا نيا يها افتهيباشد.  مختلف مي
 باشند. يخدمات بهداشت روان م ازمنديبوده و ن يمشكوك به اختالل روان
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 مقدمه
موضوع سالمتي از بدو پيدايش بشر و در قرون و اعصار متمادي 
مطرح بوده است اما هرگاه از آن سخني به ميان آمده عموماً بعد 

اد سالمتي جسمي آن مد نظر قرار گرفته و كمتر به ساير ابع
بخصوص بعد رواني آن توجه شده است. بعد رواني سالمت در 
بسياري از كشورهاي جهان، به دليل توجه اصلي به اولويت هاي 
بهداشتي همچون بيماري هاي عفوني و واگيردار در گذشته 

. منظور از سالمت روان )2, 1(كمتر مورد توجه قرار گرفته است 
ل هوش، ذهن، حالت و فكر مي سالمت ابعاد خاصي از انسان مث

باشد، با اين وجود هنوز يك تعريف كلي كه مورد قبول همه 
باشد از سالمت روان بدست نيامده است و هر فرد و يا گروهي 

سالمت رواني نقش يك تصور خاصي از سالمت روان دارد. 
از  مهمي در تضمين پويايي و كارآمدي هر جامعه ايفا مي كند.

ند رشد و توسعه فرهنگي، اجتماعي و در فراي كه ييآنجا
اقتصادي جوامع، نيروي انساني نقش اساسي و تعيين كننده اي 

دانشجويان از اقشار مستعد و برگزيده جامعه و دارد و از طرفي 
، ارزيابي سالمت رواني آنان از هستندسازندگان فرداي هر كشور 

  .)4, 3( رخوردار استبويژه اي  اهميت
ي از عوامل مختلف اجتماعي و فرهنگي است سالمت رواني تابع

و دانشجو پس از ورود به دانشگاه با محيط جديدي روبرو 
اش  شود كه با زندگي قبلي او و محيط اجتماعي گذشته مي

مسايل و مشكالت  در طي دوران تحصيل نيز باو  استمتفاوت 
هر كدام مي تواند بر سالمت شت كه گخواهد  عديده اي روبرو

ورود به فضاي جديد، دوري از قشر خدشه وارد كند.  رواني اين
تفاوت ميان الگوهاي ذهني زندگي با واقعيت هاي  و خانواده

از عوامل استرس زا و زمينه هاي اضطراب  يموجود نمونه هاي
ردن آنها نيازمند فراهم آوردن شرايط و كتعادل مآوري است كه 

 ي باشدمسالمت روان دانشجويان  مينأفضاي مناسب براي ت
در غير اين صورت افت تحصيلي، بروز تنش هاي فردي،  .)6, 5(

اجتماعي، مشكالت ارتباطي و عدم شكوفايي استعدادها را در پي 
 . )8, 7( خواهد داشت

از عوامل اجتماعي مرتبط با سالمت روان مي توان حمايت 
اجتماعي، پايگاه اجتماعي و مهارت هاي اجتماعي را ذكر كرد. 

 اعي عاملي است كه موجب احساس امنيت و خودحمايت اجتم
 ارزشمندي در فرد مي گردد و در نتيجه امكان رشد و خود
شكوفايي را براي فرد فراهم مي آورد. تأمين حمايت اجتماعي در 

رشد شخصيت، سالمت جسماني و رواني فرد آثار پيشگيرانه و 
 .)9(درماني دارد 

عي به طور عادالنه اگر چه تأمين سالمت و گسترش رفاه اجتما
به نظر مي رسد در زمينه نيل به   همواره مورد تأكيد است،

رواني و اجتماعي در ميان افراد متعلق به   سالمت جسماني،
تفاوت هايي وجود داشته باشد   پايگاه هاي مختلف اجتماعي،

. شغل، درآمد و تحصيالت سه مؤلفه اي هستند كه در )10(
اه اجتماعي مورد استفاده قرار تحقيق حاضر براي سنجش پايگ

 گرفته است.
مهارت هاي اجتماعي، ديگر متغير مستقلي است كه با توجه به 
اهميت و توانايي آن در حل مسائل بين فردي و ارتقاي سازگاري 

در اين پژوهش مطرح مي گردد.  اجتماعي و بهبود سالمت روان، 
داش مهارت هاي اجتماعي در اين پژوهش شامل مهارت هاي پا

و تقويت، گوش دادن و ابراز وجود است. مهارت هاي اجتماعي، 
سازد  اي است كه فرد را قادر مي رفتارهاي انطباقي فراگرفته شده

با ديگران روابط متقابل داشته باشد، واكنش هاي مثبت بروز 
 .)11(دهد و از رفتارهايي كه پيامد منفي دارد، اجتناب ورزد 

حاضر با هدف بررسي عوامل اجتماعي مطالعه  ،با تبين اين نكات
مرتبط با سالمت روان (حمايت اجتماعي، پايگاه اجتماعي و 

 1389ـ  90مهارت هاي اجتماعي) دانشجويان در سال تحصيلي 
در دانشكده علوم اجتماعي عالمه طباطبايي انجام گرفته است. 
با توجه به دانش ما، در مطالعه حاضر متغيرهاي مستقل حمايت 

ي، پايگاه اجتماعي و مهارت هاي اجتماعي و ارتباط آن با اجتماع
سالمت رواني دانشجويان براي نخستين بار مورد بررسي قرار 

 گرفته است.
 

 روش كار
اين مطالعه مقطعي از نوع تحليلي است. حجم نمونه با كمك 

نفر تعيين شد كه از ميان تمام دانشجويان  295فرمول كوكران 
علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي مقطع ليسانس دانشكده 
مشغول به تحصيل بودند  1389ـ90كه در سال تحصيلي 

دانشجو با استفاده از  300انتخاب گرديد. براي دقت بيشتر، تعداد 
شيوه نمونه گيري طبقه بندي شده، از هر رشته بر حسب نسبت 
جمعيت دانشجويي آن، انتخاب شدند. بطوريكه از رشته علوم 

دانشجو، از رشته علوم  44ات گرايش روابط عمومي ارتباط
دانشجو، از رشته علوم  48ارتباطات گرايش روزنامه نگاري 
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دانشجو، از رشته  40اجتماعي گرايش تعاون و رفاه اجتماعي 
دانشجو، از رشته علوم  44علوم ارتباطات گرايش روابط عمومي 

م دانشجو، از رشته علو 52اجتماعي گرايش برنامه ريزي 
دانشجو، از رشته مددكاري  45اجتماعي گرايش پژوهشگري 

دانشجو و از رشته مطالعات ارتباطي و فناوري  59اجتماعي 
 دانشجو در اين مطالعه شركت داده شدند.  12اطالعات 

سوالي  28استاندارد  استفاده از پرسشنامه جمع آوري داده ها با
 7مقياس  4كه در برگيرنده  )GHQ-28 ()12( سالمت عمومي

1Fسوالي است كه اين مقياسها شامل عالئم جسماني

، اضطراب و  1
2Fاختالل خواب

3F، اختالل در عملكرد اجتماعي2

4Fو افسردگي شديد 3

4 
در  روش امتيازدهي ليكرت استفاده شد. انجام گرفت. سپس از

ها، امتيازات پايين، حاكي از سالمتي و امتيازات باال  همة گزينه
ي يا وجود ناراحتي در افراد است. دهندة فقدان سالمت نشان

حداكثر نمره آزمودني با اين روش امتيازدهي، در پرسشنامه 
خواهد بود. نقطه برش براي تفكيك افراد  84مذكور برابر با 

در نظر  23سالم از بيمار با توجه به تحقيقات انجام شده، نمره 
ده و باالتر در نمره كلي نشان دهن 23گرفته شد، طوريكه امتياز 

نشانه سالمت رواني محسوب  23اختالل رواني و پايين تر از 
). با توجه به اين نكات افراد به دو دسته سالم و 12مي شود (

شوند. پايايي و روايي  مشكوك به اختالل رواني تقسيم مي
پرسشنامه مذكور در مطالعات قبلي كه در ايران و ديگر كشورها 

يك بررسي، گلدبرگ اعتبار انجام گرفته شده ثابت شده است. در 
 ٪93گزارش كردند و ضريب آلفاي آن  ٪95اين پرسشنامه را 

درصد  84-91. همچنين پايايي اين پرسشنامه )12( بدست آمد
 .)13( گزارش شده است

در مطالعه حاضر عالوه بر پرسشنامه مذكور، پرسشنامه محقق 
 مهارت هاي اجتماعي، ،حمايت اجتماعيساخته حاوي متغيرهاي 

پايگاه اجتماعي و سؤال هاي مربوط به سن، جنس، وضعيت 
تأهل و رشته تحصيلي نيز استفاده گرديد. با در نظر گرفتن 
اهميت روايي و پايايي پرسشنامه، كوشش شد تا معرف هايي 
براي اندازه گيري تعيين شود كه يا قبالً در تحقيقات ديگر به كار 

قبولي داشته و يا با  و نتايج قابل )15, 14, 10, 8(برده شده 

                                                                 
1 Somatic symptoms 
2 Anxiety and insomnia 
3 Social dysfunction 
4 Severe depression 

مشورت اساتيد و صاحب نظران اين حيطه، تهيه و آماده شود. 
بنابراين، پس از آماده شدن پرسشنامه، جهت تأييد روايي در 
اختيار اساتيد محترم راهنما و مشاور قرار داده شد و پس از تأييد، 
در اختيار پاسخگويان قرار گرفت. براي پي بردن به پايايي 

محقق ساخته نيز از تكنيك آلفاي كرونباخ و تحليل  مقياس هاي
گويه استفاده گرديد. ميزان آلفاي كرونباخ براي حمايت 

ي و مهارت هاي اجتماعي به ترتيب اجتماعي، پايگاه اجتماع
 بدست آمد.  879/0و  801/0و  927/0

شايان ذكر است در مطالعه حاضر براي اندازه گيري پايگاه 
از شاخص اجتماعي اقتصادي دانكن به سه اجتماعي با استفاده 

معرف ميزان درآمد ماهيانه، ميزان تحصيالت و نوع شغل 
بيان  3ـ  9/4. كسب نمره )16(سرپرست خانوار توجه گرديد 

بيان كننده پايگاه  5ـ  9/6كننده پايگاه اجتماعي پايين، نمره 
بيان كننده پايگاه اجتماعي باال  7ـ  9اجتماعي متوسط و نمره 

 مي باشد.
از  )17(براي اندازه گيري حمايت اجتماعي با استفاده تعريف لين 

شاخص هاي مربوط به حمايت ابزاري، حمايت عاطفي و حمايت 
بيان كننده حمايت اجتماعي  0ـ 29اطالعاتي استفاده شد. نمره 

بيان كننده حمايت اجتماعي واقعي  30ـ 44، نمره عي كمواق
كننده حمايت اجتماعي واقعي زياد  بيان 45ـ  75متوسط و نمره 

 است.
اندازه گيري حمايت اجتماعي نيز بر اساس تعريف هارجي از 
مهارت ابراز وجود، مهارت گوش دادن و مهارت تقويت استفاده 

ي سه گانه مبين در مجموع مهارت ها 31ـ  72. نمره )11( شد
مبين مهارت اجتماعي  73ـ  114، نمره مهارت اجتماعي كم

 مبين مهارت اجتماعي زياد مي باشد. 115ـ  155و نمره متوسط 
هر دو پرسشنامه توسط پژوهشگر كه با موضوع مورد مطالعه، 
آشنايي كامل دارد در محيط دانشكده بصورت تصادفي بين 
دانشجويان توزيع شد. به دانشجويان در مورد اهداف مطالعه و 

از اخذ  همچنين محرمانه ماندن اطالعات توضيح داده شد و پس
رضايتنامه از شركت كنندگان، پرسشنامه توسط دانشجويان 

 تكميل گرديد.
و آمار توصيفي و استنباطي دو روش استفاده از با  تحليل داده ها

در انجام شد.  17نسخه  spssاز نرم افزار آماري  بهره گيريبا 
تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آماري مجذور كاي، 
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. مقدار يز واريانس و ضريب همبستگي استفاده شدآزمون تي، آنال
P  معني دار تلقي گرديد. 05/0كمتر از 
 

 نتايج
 8/72دانشجو مورد بررسي قرار گرفتند كه  300در اين مطالعه 

درصد مرد  2/27دانشجو) و  218درصد از شركت كنندگان زن (
). ميانگين سني شركت كنندگان 1دانشجو) بودند (جدول  82(
درصد شركت كنندگان  26سال بود و فقط  95/21 )9/2(

درصد) از  7/46نفر ( 140نتايج نشان داد  جديدالورد بودند.
 3/53نفر ( 160شركت كنندگان از نظر سالمت روان، سالم و 
ميانگين ميزان درصد) مشكوك به اختالل رواني هستند. 

 65/13و انحراف معيار  26/26سالمت رواني شركت كنندگان 
فراواني دانشجويان از منظر حيطه هاي سالمت روان  د.بدست آم

  آورده شده است. 2در جدول 
)، سالمت p=0.8, r=0.01بين متغير سالمت رواني و سن (

)، سالمت رواني و p=0.9, r=0.001رواني و وضعيت تاهل (
) و سالمت رواني و جنسيت p=0.6, r=0.03رشته تحصيلي (

)p=0.08, r=0.11ري مشاهده نشد) رابطه معني دا. 
تفاوت موجود بين دو گروه زن و مرد از نظر ميزان افسردگي كه 
از مقياس هاي سالمت رواني است معنادار بوده بدين معنا كه در 

) 8/4±9/4) بيش از زنان (6/6±6/5زمينه افسردگي مردان (
در مورد  .)p=0.011, r=0.16مشكوك به اختالل مي باشند (

عنادار بين دو گروه زن و مرد مشاهده سه مقياس ديگر تفاوتي م
 و  عاليم جسمانينشد. بدين معنا كه زنان در عملكرد اجتماعي، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يافته هاي اضطراب و اختالل خواب همانند مردان مي باشند. 
مربوط به پرسشنامه محقق ساخته در مورد عوامل اجتماعي 

يان درصد پاسخگو 14مرتبط با سالمت روان، نشان داد كه 
درصد پاسخگويان  3/12متعلق به پايگاه اجتماعي پايين بوده و 

درصد  3/1به ميزان كم از حمايت اجتماعي برخوردار هستند. 
پاسخگويان به ميزان كم داراي مهارت اجتماعي هستند 

 ).3(جدول
 عوامل اجتماعي مرتبط با سالمت رواننتايج همبستگي بين 

با  اجتماعي و پايگاه ياجتماع ، مهارتاجتماعي يعني حمايت
ارائه گرديده است. بر اين اساس،  4سالمت روان در جدول 

رابطه اي مستقيم و معني دار بين ميزان حمايت اجتماعي و 
ميزان مهارت اجتماعي با ميزان سالمت رواني وجود دارد. با 

رابطه معني داري بين  4توجه به محاسبات انجام شده و جدول 
مت رواني مشاهده نشد. يافته هاي اين پايگاه اجتماعي و سال

دهد كه رابطه معني داري بين مهارت  پژوهش نشان مي
 .)p=0.002, r=0.16اجتماعي و حمايت اجتماعي وجود دارد (

بدين معنا كه با افزايش مهارت اجتماعي، حمايت اجتماعي نيز 
افزايش مي يابد. از طرفي رابطه معني داري بين مهارت 

) و حمايت p=0.7, r=-0.02اه اجتماعي (اجتماعي و پايگ
 .) مشاهده نشدp=0.5, r=-0.03اجتماعي و پايگاه اجتماعي (

 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      

 
 فراواني دانشجويان بر حسب متغيرهاي دموگرافيك .1جدول

 
 درصد تعداد وضعيت رهاي دموگرافيكمتغي

 
 جنسيت

 8/72 218 زن

 2/27 82 مرد

 
 وضعيت تاهل

 3/89 268 مجرد

 7/10 32 متاهل

 
 سن (سال)

27-18 290 6/96 

37-28 8 7/2 

47-38 2 7/0 
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 89-90يلي فراواني دانشجويان از منظر حيطه هاي سالمت روان در دانشجويان دانشگاه عالمه در سال تحص .2جدول
 

 درصد تعداد وضعيت حيطه هاي سالمت روان

 عالئم جسماني
 94 282 سالم

 6 18 مشكوك به اختالل

 اضطراب و اختالل خواب
 7/92 278 سالم

 3/7 22 مشكوك به اختالل

 اختالل در عملكرد اجتماعي
 3/93 280 سالم

 7/6 20 مشكوك به اختالل

 افسردگي
 91 273 سالم

 9 27 ختاللمشكوك به ا

 
 89-90عوامل اجتماعي مرتبط با سالمت روان در دانشجويان دانشگاه عالمه در سال تحصيلي  .3جدول 

 
 درصد تعداد وضعيت عوامل اجتماعي

 پايگاه اجتماعي

 14 42 پايين

 3/54 163 متوسط

 7/31 95 باال

 حمايت اجتماعي

 3/12 37 پايين

 7/19 59 متوسط

 68 204 باال

 هارت اجتماعيم

 3/1 4 پايين

 4/68 205 متوسط

 3/30 91 باال

 
 در دانشجويان دانشگاه عالمه در سال با سالمت روان  اجتماعي و پايگاه اجتماعي ، مهارتاجتماعي بين حمايتهمبستگي . 4جدول

 89-90تحصيلي 
 

 R P متغير مستقل متغير وابسته

ت 
الم

س
وان

ر
 

 0001/0 295/0 اجتماعي حمايت
 0001/0 228/0 مهارت اجتماعي
 4/0 045/0 پايگاه اجتماعي
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 بحث
هاي  ژوهش حاضر به بررسي سالمت روان با ارزيابي مقياسپ

، عملكرد اجتماعي و اضطراب و اختالل خوابعاليم جسماني، 
و همچنين عوامل اجتماعي (پايگاه اجتماعي، ميزان  افسردگي

مهارت اجتماعي و ميزان حمايت اجتماعي) مرتبط با سالمت 
م روان در دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشكده علو

 1389ـ  90اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي در سال تحصيلي 
 پرداخته است. 

اساس  % دانشجويان بر3/53 ،نتايج پژوهش حاضرطبق 
د. اين ميزان هستن يروان مشكوك به اختالل GHQمعيارهاي 

 بيشتردر مقايسه با نتايج تحقيقات انجام شده در جمعيت عمومي 
نه سالمت روان با جامعه در پژوهش هايي در زمي .)1( است

آماري دانشجويي سير فزاينده ابتال به اختالل رواني نمايان 
 5/12، )18(و همكاران  بحرينياناست، طوريكه در تحقيق 

  .انددرصد از دانشجويان مشكوك به ابتال به اختالل رواني بوده 
ميزان شيوع ، )3( در مطالعه خودو همكاران  همچنين شريعتي

درصد گزارش  42 را در دانشجويانشناختي  ناختالالت روا
، )19(. بر اساس پژوهش انجام شده توسط ديباج نيا كردند

% دچار اختالل 6/31% دانشجويان مشكوك به اختالل و 7/21
گزارش شد كه در اين زمينه يافته هاي اين تحقيق با پژوهش 

ميزان شيوع اين اختالالت در طور كلي  بهحاضر منطبق است. 
انشجويان بيش از ساير افراد جامعه است، به طوري كه بين د

نورباال و همكاران در نتايج طرح سالمت و بيماري كه با استفاده 
از همين پرسشنامه نسبت به اندازه گيري وضعيت سالمت رواني 

سال جامعه اقدام نموده شيوع اختالالت رواني در  15افراد باالي 
 . )1(درصد به دست آوردند  21كل كشور 

ممكن است دليل اين شيوع باالتر را در شرايط خاص سني، 
اجتماعي ـ اقتصادي، دانشجويي و تنش هاي موجود در محل 
تحصيل بيان نمود. از طرفي زندگي در شهر تهران بدليل شرايط 

وغي و لخاص اجتماعي و فرهنگي و همچنين مشكالتي نظير ش
ثير منفي تواند بر سالمت روان دانشجويان تا ترافيك، مي

بگذارد، از طرفي تحصيل در دانشگاه بزرگ نيز فشار بيشتري را 
 بر افراد وارد و سالمت روان آنها را متاثر ميكند.

البته ممكن است درصدي از اين اختالف شيوع نيز به روش  
جمع آوري اطالعات ارتباط داشته باشد، به طوري كه پرسشنامه 

GHQ-28 ي طراحي شده كه فرد شركت كننده، به صورت

نمايد اما در طرح ملي سالمت و  شخصاً پرسشنامه را تكميل مي
سال (اعم از بي سواد و باسواد) را از  15بيماري كه افراد باالي 

اين نظر بررسي نموده است، پرسشنامه توسط پرسشگران تكميل 
. به نظر مي رسد پرسيدن سؤاالت، به خصوص در )1(شده است 

ورد وضعيت سالمت رواني از افراد، مي تواند پاسخ آنها را تحت م
تأثير قرار دهد زيرا بسياري از مردم تمايل ندارند مسائل و 
مشكالت رواني خود را صراحتاً اعالم نمايند. همچنين احتمال 
دارد كه برداشت پرسشگران دقيقاً بر نظر پاسخ دهندگان منطبق 

 نباشد.
سن، وضعيت تاهل و رشته تحصيلي  در بررسي ارتباط جنسيت،

با سالمت رواني دانشجويان رابطه معني داري مشاهده نشد كه 
هماهنگ  )15(و بخشي پور  )19(با نتايج بررسي هاي ديباج نيا 

 مي باشد. 
هاي آزمون استفاده شده  اساس مقياس بر رواني توزيع اختالالت

رابي اختالالت اضط ،%6جسماني  به ترتيب شامل اختالالت 
% و اختالل افسردگي 7/6اختالل در عملكرد اجتماعي  %،3/7
و اختالالت  افسردگيبدين معنا كه اختالل  .باشد % مي9

اضطرابي نسبت به دو مقياس ديگر از درصد شيوع بيشتري در 
با يافته  قبليتحقيقات هاي  دانشجويان برخوردار است. يافته بين

 و ديباج )20( همكارانو  مراديهاي اين پژوهش متفاوت است، 
در بعد اختالل را  رواني بيشترين ميزان اختالالت )19(نيا 

البته مي بايست داليل باال بودن  .نشان دادندعملكرد اجتماعي 
ممكن فاصله زماني  افسردگي در جامعه آماري ما مشخص گردد؛

بين مطالعات و تغييراتي كه در زمينه مسائل اجتماعي و 
نااميدي از يافتن شغل مناسب و به طور كلي اقتصادي رخ داده، 

 نگراني از آينده در اين مورد تأثيرگذار باشد. 
دختر و پسر ميان دانشجويان  در مطالعه حاضر تفاوت معني داري

در زمينه افسردگي مشاهده شد طوريكه افسردگي در مردان 
نسبت به زنان باالتر بود كه با مطالعات قبلي در تعارض است 

ر مورد سه مقياس ديگر تفاوت معني داري بين مرد و زن . د)21(
مشاهده نشد، بدين معنا كه زنان همانند مردان از سالمت 
جسماني، اضطراب و اختالل خواب و عملكرد اجتماعي يكسان 

 برخوردارند. 
اجتماعي، مهارت اجتماعي و  در مطالعه حاضر ارتباط بين حمايت

نتايج  ارزيابي شد. شجويانپايگاه اجتماعي با سالمت روان دان
همبستگي بيانگر وجود رابطه مثبت و معني دار بين ميزان 
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سالمت رواني و ميزان حمايت اجتماعي است. بدين معنا كه با 
افزايش ميزان حمايت اجتماعي، ميزان سالمت رواني 
دانشجويان افزايش مي يابد. طبق نظريه حمايت اجتماعي، 

ي كه جامعه در اختيارشان قرار مي نيازهاي افراد از طريق منابع
دهد، تأمين مي شود. اين منابع داراي اشكال متفاوت ابزاري، 
اطالعاتي و عاطفي است. وجود روابط اجتماعي قوي در ميان 
افراد و منابع حمايت اجتماعي موجب ايجاد دلگرمي است و اين 
اطمينان را مي دهد كه افراد در صورت بروز مشكالت، مي 

ه سايرين مراجعه كنند. در نتيجه تعارض ميان افراد كمتر توانند ب
شده و كاهش تنش هاي مختلف تأثير مثبت بر روي سالمت 

 .)17, 11(رواني دارد 
در راستاي پژوهش حاضر، نتايج پژوهش بخشي پور و همكاران 

در ارتباط با دو متغير سالمت رواني و حمايت اجتماعي  )15(
اعي به شكل معناداري سالمت بيانگر اين است حمايت اجتم

رواني را پيش بيني مي كند. به طور كلي هر چه دريافت شخص 
از ميزان حمايتي كه دريافت مي كند باالتر باشد به همان نسبت 
سالمت رواني باالتري دارد. پژوهش ها به طور ثابت بر نقش 

 تعديل كننده حمايت اجتماعي بر استرس تأكيد داشته اند. 
محاسبات انجام شده رابطه بين ميزان سالمت رواني با توجه به 

و ميزان مهارت اجتماعي معني دار نشان داده شد. به اين معني 
كه با افزايش مهارت اجتماعي در پاسخگويان به ميزان سالمت 
رواني آنها افزوده ميشود. نظريه پردازان مهارت اجتماعي، مهارت 

فرد و محيط تعريف مي اجتماعي را به عنوان وسيله ارتباط ميان 
كنند و معتقدند كه اين وسيله به عنوان بخش مهمي از سالمت 
 رواني براي شروع و ادامه ارتباط سازنده و سالم، مورد استفاده

. سطوح مختلف مهارت هاي اجتماعي كه در )9(واقع مي شود 
اين پژوهش مهارت هاي ابراز وجود و گوش دادن و تقويت و 

ود موجب هر چه بهتر برقرار شدن روابط پاداش را شامل مي ش
ميان فردي است. الزم به ذكر است كه پژوهشي در زمينه 
موضوعي مهارت هاي اجتماعي، با جامعه آماري دانشجويي 

 يافت نشد. 
از نظر ارتباط ميان سالمت رواني و پايگاه اجتماعي دانشجويان 

ابطه نيز تفاوت معني داري بدست نيامد كه بيانگر عدم وجود ر
بين دو متغير مورد بررسي است. ولي در تحقيق شريعتي و 

تصادي ارتباط قبا وضعيت ارواني شيوع اختالالت  )3(همكاران 
كه تعيين وضعيت اقتصادي از خود پاسخگو  دار داشته است معني

سؤال شده است كه با تعيين پايگاه اجتماعي در اين تحقيق 
 متفاوت است. 

توان به مشخص  عمده اين مطالعه مي در پايان از محدوديتهاي
 نبودن وضعيت سكونت (خوابگاهي يا غير خوابگاهي) اشاره نمود.

 

 گيري  نتيجه
اي در زمينه بررسي سالمت روان و اثرات  تحقيقات قابل مالحظه

آن بر عملكرد تحصيلي، اجتماعي و عاطفي دانشجويان صورت 
دانشجويان شناختي در ميان  گرفته است. گستره مشكالت روان

متنوع بوده و متأثر از عوامل مختلف فرهنگي، اجتماعي، 
اقتصادي، خانوادگي به اضافه شرايط جديد زندگي (محيط 

هاي مربوط به برقراري سازگاري با محيط  دانشگاه) و نگراني
ت بر اين دارد كه يافته هاي اين پژوهش داللباشد.  جديد مي

ه مشكوك به اختالل دانشجويان مورد مطالع بيش از نيمي از
هاي  يافتهرواني بوده و نيازمند خدمات بهداشت روان مي باشند. 

تواند  هاي پژوهش حاضر مي تحقيقات پيشين در كنار يافته
راهنماي اتخاذ راهكارهاي مناسب براي تأمين و تضمين سالمت 

به طور كلي با توجه به متغيرهاي مستقل روان دانشجويان گردد. 
يت اجتماعي و مهارت اجتماعي كه ارتباطشان تحقيق يعني حما

جهت پيشگيري از ابتال در نيز با سالمت روان نيز تأييد گرديد، 
نظر  را در مواردمي توان اين انشجويان به اختالالت رواني د

 .گرفت
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Investigating the Social factors associated with the mental health 
of the Faculty of Social Sciences students of Allameh Tabatabai 

University in 2010-2011 
 

Abstract 
 

Background: Mental health plays an important role in ensuring the dynamism and 
efficiency of any community. Since human resources has crucial role in the cultural, 
social and economical development of communities, students also is the brilliant 
segments of society and creators of future of each country so, assess their mental health 
is of utmost importance. The aim of the present study is the investigation of social factors 
like social support, social status and social skills associated with students mental health 
in social sciences faculty of Allameh Tabatabai University in 2010-2011. 
Method: This cross-sectional study was conducted among the B.A. students (n, 300) in 
social sciences faculty of Allameh Tabatabai University in 2010-2011. Data were 
collected using a standardized questionnaire GHQ-28 includes 4 scale somatic 
symptoms, anxiety and insomnia, social dysfunction and severe depression and also the 
new questionnaire containing the variables of social support, social skills, social status 
and demographic data. Statistical analysis was performed using χ2, t-test, ANOVA and 
correlation coefficient. 
Results: In this study, 300 students (218 girls) were examined, the average age of the 
participants was 21.95 (2.9) years and 10.7% of the respondents were married. 
According to the current results, 53.3 % (n, 160) was suspiciously recognized to have 
mental disorder based on the GHQ. Results showed that depression was significantly 
higher in men than women. Association analysis indicates a positive and significant 
relationship between social support and social skills with students mental health. But 
there was not proven relationship between the social status and students mental health. 
Conclusion: There is diverse range of psychological problems among students and is 
influenced by cultural, social, economical and family factors as well as new conditions of 
life (university) and Adjustment concerns with new conditions. The current findings 
imply that more than half of the students in the study were suspected to mental disorders 
and mental health services are needed. 
 
Keywords: Mental Health, social support, social skills, social status, Students.  
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