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چکیده
پژوهش این دارد. بسیاري اهمیت د انشـگاه فضاي در سالمت وتسري ي کشور فرهیخته و جوان قشـر میان روانی در بهداشـت تامین
از خراسان رضوي کشـاورزي آموزش جهاد 1385 مرکز سـال ورودي علمی-کاربردي د انشـجویان موجود وضعیت از آگاهی منظور به
تعد اد به کارشناسی و کاردانی مقاطع در شده پذیرفته دانشجویان کلیه پژوهش، آماري جامعه اسـت. انجام گرفته روانشـناختی منظر
ها با داد ه تحلیل و پرسشـنامه ، از طریق ها داده بوده اسـت.گردآوري تمام شـماري ، به صورت جامعه با برابر نمونه آماري، و 526 نفر،
توجه به2 با روانی دانشجویان سـالمت میزان است. گرفته انجام لوجیسـتیک) ورگرسـیون عاملی (تحلیل آماري آزمونهاي به توجه
روانشناختی از مشکالت د رصد دانشجویان 10 از بیش که داد نشان (منتظري،2003) 3/7 برش نقطه با GHQ 12 به موسوم پرسشنامه
ترتیب به و وجود داشت رابطه معنیدار وآزاد ) (شـاغل قبولی و سـهمیه تاهل جنسـیت، با روان سـالمت متغیرهاي بین رنج میبرند.
متغییرهاي، روان با سالمت میزان متغیر بین بودند. همچنین برخوردار روانی بیشتري از سالمت شاغل د انشـجویان و متاهلین مردان،
یابد احتمال افزایش سطح سالمت روان هر چه یعنی ، داشـت وجود منفی معنیدار رابطه مواد ، احتمال مصرف و معرض خودکشـی د ر
چه هر یعنی داشت، وجود معنیدار رابطه منفی اجتماعی حمایت و روان سالمت متغیر دو بین مییابد . کاهش خودکشی مواد و مصرف
رابطه روانی آنها سالمت میزان مذهبی افراد و اعتقاد ات بین مییابد. کاهش فرد اختالالت میزان شود، بیشتر اجتماعی حمایت میزان
از میگیرند زندگی کمک د ر مذهبـی از اعتقادات بیشـتر که هرچه افراد بود این مطلب گویاي نتایج ندارد، هرچند وجود ي معنـیدار
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مقدمه
د وره هر از ــش بی ــوم س هزاره در روانی ــت بهداش به توجه
ــد ه ش موجب را اي ــترده گس پژوهشهاي یافته و ــت اهمی اي
فرهیخته جوان و ــر قش میان د ر روانی ــت بهد اش ــت. تامین اس
نظر اهمیت این از دانشگاه فضاي در تسري سالمت و کشور ي
که است اي ــرمایه س دانشجو، جوان نسل ــو س یک از که دارد
نسل این استواري امور سالمت و گرو در جامعه آینده ــعادت س
و عاري امن بستري بدون فراهم آوردن دیگر ــوي س از و ــت اس
فراهم عالی آموزش ــداف اه تحقق امکان مخرب، ــاي تنشه از
اجتماعی(شیوه اخیر ي دگرگونیها با سازگاري و انطباق نیست.
فرهنگی ــبات و مناس ــی ، روابط اجتماع ــات ارتباط ــی ، زندگ
روانی بهداشت و ــالمت س ــکی) پزش و ــتی بهداش موضوعات و
اصلی عنوان است. دانشجویان به قرار داد ه تحت تاثیر را انسانها
آینده همه در که ــتند هس اجتماعی ــعه توس و ملی ترین منابع
عهده خواهند را به اجتماعی و فرهنگی ــاي اقتصادي ، چرخهه
آموزشهاي علمی بر عالوه ــت که اس .بنابراین ضروري ــت د اش
و اجتماعی روانی ، ــتی زیس نظر آنها از ــالمتی س ــی، تخصص و
نیمرخ از منظور آگاهی به حاضر پژوهش قرار گیرد. توجه مورد
سال 1385 (ورود ي علمی -کاربردي دانشجویان سالمت روانی
میزان و رضوي) خراسان جهاد کشاورزي عالی آموزش مجتمع
خودکشی) ، مواد (مصرف خطر عوامل برابر در پذیري ــیب آس
، اجتماعی (حمایت کننده حفاظت عوامل افزایش ــن همچنی و
سالمت میزان تعیین کلی بطور و استرس) با مقابله ــیوههاي ش
اهداف است. گرفته انجام کاربردي - علمی ــجویان دانش روانی
ورودي 1385 ــجویان وضعیت دانش تعیین ــامل:1- ش پژوهش
منظر از رضوي ــان خراس ــاورزي کش جهاد عالی مرکز آموزش
برابر ــجویان در دانش پذیري ــیب آس ــناختی .2- ارزیابی روانش
برابر در ــجویان دانش پذیري ــیب آس 3- ارزیابی ــرف مواد. مص
متغیرهاي ــاس اس ــر ب ــجویان د انش ــه مقایس ــی. 4- خودکش
ــه مقایس - و 5 روان. ــالمت س ــت وضعی ــر نظ از ــک دموگرافی
خطر نظر عوامل د موگرافیک از دانشجویان براساس متغیرهاي

بود . کننده، محافظت عوامل و
فروید، الگوي ــري گ تحلیل روان در الگوي ــی جوان دوران
وجود اصالت ــوي الگ رفتاري، الگوهاي پیاژه، ــناختی تحول ش
اجتماعی - روانی و مزلو) ، الگوي تحول راجرز گرایی ــان انس )
مهم ــیار بس دوره یک اي، زمینه - تعاملی الگوي و ــون اریکس
گیري، پیش نظر از ــا گیریه موضع کلی، بطور میگردد. ــی تلق

ــاي (دیدگاههاي) ه طیف بین ــالالت اخت درمان و ــخیص تش
حال حاضر در دارد و وجود اساسی ــی تفاوت روانشناس مختلف
است ــگیرانه پیش عمد تا جوان کننده هدایت ــی پژوهش الگوي
ــی راهبرد پژوهش این ــت). اس محافظت کننده و خطر (عوامل
آسیب بروز یا کاهش که سبب افزایش تا شرایطی میکند تالش

. کند را شناسایی در افراد میشود مشکالت رفتاري روانی و
ــالمت روان س مورد در (1991) ــر ویتن ــوس پژوهش ولم
منفی فشارزاي که وقایع د اد نشان ــگاه اوهایو دانش دانشجویان
دانشجویان و ، ــد پسر میباش ــتر از بیش دختر ــجویان در دانش
بودند.کنی و ــوردار برخ ــتري بیش اجتماعی حمایتهاي از زن
بررسی را اول روان دانشجویان سال سالمت (1991) دنالدسون
د ر بهبود ــواده خان عاطفی حمایت گرفتند که و نتیجه ــد کردن
تحقیقات نتایج دارد. ــی اساس نقش روان دانشجویان ــالمت س
در روانی ــالمت س ارین (2005) میزان باب و ــان پاردن سوس
درصد) گزارش 19) زنان از بیشتر ناسالم) درصد 12) مردان را

نمودند.
همایش ــار چه در تحقیقاتی ــرح ط 500 از بیش ــزارش گ
میباشد. موضوع ــور گویاي اهمیت این کش در روانی ــالمت س
زمینه، مقایسه در به انجام پژوهشی (1379) و همکاران رسولی
شهر د انشگاه 5 در ناموفق و موفق ــجویان دانش روانی ــالمت س
عمومی سالمت (1380) پیروي و علیلو مرادي، تهران پرداخت.
کرد بررسی را GHQ براساس کشور دانشگاههاي دانشجویان
پورشریفی(1383) .( الورود جدید ــجویان دانش از نفر 14200)
ــش پوش تحت ــگاههاي دانش ــجویان دانش نفر روي 44094 بر
(1385) ــکاران و هم حاجبی ــد ، نمودن ــه مطالع ــوم وزارت عل
روان ــالمت س با آن و رابطه مقابله اي ــیوههاي ــی ش بررس به
و طباطبایی ــول زاده رس تهران، ــگاه دانش ورود ي ــجویان دانش
سالمت سطح بررسی عنوان به با در تحقیقی (1387) همکاران

پرداختند. تربیت معلم دانشجویان دانشگاه عمومی
از جمله: است شده ارائه روانی ــالمت س متفاوتی از تعاریف
اجتماعی، احساس سازش عاطفی، تعادل داشتن فقدان بیماري،
و و محیط شناخت خود شخصیت، و آسایش، یکپارچگی راحتی
است عبارت تحقیق در این روان سالمت د یگر. تعاریف بسیاري
سالمت ــنامه استاندارد شده پرسش د ر ــجو که دانش اي از: نمره
مؤلفه سه اساس بر که است آورده بدست ( GHQ 12) روانی
سنجیده عملکرد اجتماعی) د ر اختالل و افسردگی (اضطراب ،

از: بودند عبارت پژوهش اصلی سئواالت این بر بنا می شود.
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1385 ورودي سال دانشجویان روانی ــالمت س وضعیت - 1
چگونه رضوي خراسان جهاد کشاورزي عالی آموزش مجتمع در

است؟
مجرد و پسر، (د ختر و ــجویان دانش روانی د ر ــالمت - س 2
میشود؟ مقایسه ارزیابی و چطور غیر شاغل) و شاغل متاهل،

به که مرگبار سرانجامی با آگاهانه ــت اقدامی اس خودکشی
عوامل میدهد. رخ سرانجام این از آگاهی با و فرد خود ــیله وس
بروز خودکشی را احتمال که ــتند عواملی هس خودکشی خطر
تحقیق در این خودکشی خطر عوامل مید هند . افراد افزایش در
سوالهاي به از پاسخ مثبت ــجو دانش کلی نمره از: بودند عبارت
ــی خودکش و قتل تصادف، ــی. عوامل خطر خودکش به ــوط مرب
دهه 70 از مید هند. ــکیل تش را نوجوانان 75 درصد مرگ علل
30 ــنین س جوانان در ــی خودکش نرخ ــاهد افزایش ش میالدي
آمار بنا به جهانی خودکشی ــط متوس نرخ هستیم. ــال 24 س -
میباشد. 100/000نفر در 15 بهد اشت، جهانی سازمان رسمی
جمعیت در ــی خودکش مورد در گرفته ــات صورت اکثر مطالع
1384؛ اخوان همکاران، و ــریفی (پورش ــجویان د انش و جوانان
خورسندي و (1375 همکاران، و ــپهري س 1380؛ همکاران، و
کاهش در ــگاهی دانش و باال تحصیالت تاثیر از حاکی (1387)
عبارت سئوال پژوهشی سومین بنابراین خودکشی است. میزان

بود از:
ــی خودکش معرض د ر و روان ــالمت س بین میزان ــا آی - 3

د ارد؟ وجود رابطه بودن
افزایش افراد د ر را مواد مصرف احتمال که ــتند هس عواملی
عوامل و بین فرد ي فردي، عوامل از: عبارتند این عوامل میدهند .
اعتیاد از شاخص هاي که ــت نمره اي اس ــاس بر اس و اجتماعی
چالشهاي ترین عمده از یکی است. آمد ه بدست ــنامه پرسش در
روانی، - اجتماعی ــیبهاي زمینه آس در معاصر ونوجوان جوان
ــئولین مس و متخصصان از ــیاري بس توجه که ــد اعتیاد میباش
خود جلب به آموزشی کشورها را فرهنگی، تربیتی و و ــی سیاس
د انشجو 5231 بر روي (1383) زاده پژوهش سراج است. نموده
دسترس در و ــناترین آش تریاك که داد ــگاه نشان دانش 21 در
ــجویان (59 دانش نیمی از از بیش ــت که اس مخدر ــن ماد ه تری
2/12 درصد ــن همچنی ــده بودند ، از نزدیک دی را آن ــد) درص
بیشتري شیوع الکلی مشروبات میکشیدند و سیگار دانشجویان
متغیر دو بین خورسندي(1387) داشت. مخدر مواد به ــبت نس
٪1 ــطح س د ر مواد مصرف احتمال و تحصیلی ــرفت نمره پیش

و نجفی جاه ترقی است. نمود ه گزارش را معنیدار رابطه منفی
در پسر ــجویان دانش که نمودند گزارش ــی پژوهش د ر (1387)
با دختران بیشتر در معرض خطر مواد هستند. بنابراین مقایسه

بود: زیر شرح سئوال تحقیق به چهارم سئول
مصرف خطر معرض در و روان ــالمت س میزان بین آیا - 4

د ارد؟ وجود رابطه مواد
یک ــروز ب احتمال وجود، ــورت ص در ــتند که عواملی هس
ــد (حمایت می یاب کاهش ــرد ف در اختالل یا ــیب آس ــاري، بیم
که ــتند هس عواملی خطر عوامل مقابله). روش هاي ــی، اجتماع
اختالل یا ــیب آس بیماري، بروز یک احتمال ــورت وجود، در ص
بهره میزان یعنی ــی). خود کش (اعتیاد، می یابد ــرد افزایش ف در
به ــتیبانی پش بیرونی اجتماعی و منابع حمایت از ــرد ف مندي
دسترسی عبارتی میزان به یا و روانی مشکل رویارویی با هنگام
یکی به عنوان منابع حمایتی، از افراد و اي ــبکه ش به ــجو د انش
حمایت است. روانی ــیب برابر آس او در کنند ه از عوامل حفاظت
ــؤال چهار س که از ــت اس نمره اي تحقیق، ــن در ای ــی اجتماع

می آید. بد ست اساسی
حمایت به توجه روان، ــالمت س گیرانه ــش در الگوهاي پی
در افراد ــاد و اعتم امنیت ــاس احس باعث اجتماعی، و ــی عاطف
کاهش موازات به روانی و جسمی پذیري آسیب میزان میشود.
رابطه متعددي ــهاي پژوهش مییابد. افزایش اجتماعی حمایت
اجتماعی سازگاري روان و ــالمت س با اجتماعی حمایت مثبت
ــیون تامس و لیندزي 1381؛ ، غفاري (بهرام می کنند ــد تایی را
قائدي ،(1384) ــکاران هم و ــریفی ش پور از نقل ــه (1989) ب
یعقوبخانی ،(1385) همکاران و ــی حاجب ،(1387) همکاران و
ــکاران (1379). هم و ــولی رس ،(1380) ــکاران وهم ــد غیاثون
که ــجویانی دانش که ــت ــانگر این اس نش مذکور مطالعات نتایج
ــالمت س داراي بودند ، برخوردار باالتري ــی ــت اجتماع حمای از
بنابراین اند. د اشته بیشتري رضایت نیز و بوده بیشتري عمومی

شد: زیر تعیین شرح پنجم به سئوال
حمایت اجتماعی  میزان و روان سالمت میزان بین آیا - 5

دارد؟ وجود اي رابطه افراد از
بر آمدن ــق فای که براي ــتند هس فنونی مقابله ــیوه هاي ش
مید هد ــان نش مختلف ــهاي پژوهش دارند . کارائی ــار روانی فش
مقابله ــهاي از روش ــتر بیش مدار ــئله مس مقابله ــهاي روش که
و (پرزیک دارد افراد تاثیر ــالمتی س رفاه و بر مدار، ــئله غیرمس
ــده انجام ش ــی هاي بررس .(1385 حاجبی، از نقل به همکاران

دانشجویان... وضعیت سی شنا آسیب
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)راس،1990؛ اي روشهاي مقابله در زمینه ــجویان دانش بر روي
ــت دوس ــاط نش محمدیان،1380؛ آقا 1380؛ همکاران، و خیر
اي ــه مقابل ــیوه هاي ش ــه رابط از ــی حاک (1380 ــکاران، هم و
تفاوت ــن همچنی مندي و ــودارزش تحصیلی، خ ــرفت پیش ــا ب
ــت. اس ــر پس د ختر و ــجویان بین دانش مقابله اي، ــیوههاي ش

بود: زیر شرح به ششم سئوال بنابراین
روانی ــالمت س میزان افراد و اعتقادات مذهبی آیا بین - 6

دارد؟ وجود رابطه آنها
 

ها روش و مواد
وضعیت چون طرفی از و کاربردي هدف نظر از تحقیق این
و پیمایشی تحقیق یک ــده است ش بررسی دانشجویان موجود
جامعه ــی است. پیمایش مقطعی- ها، داد ه آوري جمع به لحاظ
مقاطع در ــده ش پذیرفته ــجویان دانش کلیه تحقیق این آماري
عالی آموزش مرکز 85-86 تحصیلی سال کارشناسی و کاردانی
در بودندکه نفر 526 تعداد به رضوي خراسان ــاورزي کش جهاد
د وره هاي ــتثناي (به اس نمودند مرکز مراجعه نام به ثبت موقع
از شماري تمام صورت جامعه، به با آماري برابر نمونه پود مانی).
پرسشنامهها برخی حذف با میباشد. شد ه پذیرفته دانشجویان

معتبر ــنامههاي پرسش سنج، صحت هاي روش از ــتفاده ا س با
ــل قرار تحلی و توصیف ــورد م ــجو) دانش 506 (تعداد پژوهش
از طریق ها داده گردآوري پژوهش، ي اجرا روش ــت. اس گرفته
پرسشنامه تکمیل نام بود. ثبت محدوده زمانی در ــنامه پرسش

گردید. تلقی نام فرآیند ثبت از بخشی
ــوالی س 96 ــنامه از پرسش پژوهش حاضر در پژوهش: ابزار
عمومی سالمت پرسشنامه د موگرافیک، متغیرهاي ــامل: ش که
یا روانی و اختالالت ــخیص تش منظور به ــؤالی (GHQس 12)
ــهاي روش اجتماعی، حمایت (روانی)، ــی ــالمت عموم میزان س
ــی مقیاس احتمال خود کش و مواد اي، احتمال مصرف ــه مقابل
علوم که وزارت ــاوره مش مرکزي دفتر ــنامه پرسش از که ــت اس
متعدد تحقیقات در وهمکاران (1384)تهیه و پورشریفی توسط
از خارجی و داخلی مختلف تحقیقات د ر که شده استفاده آن از

است. بوده مناسب برخوردار پایانی و روائی
ــنامه کد گذاري پرسش از پس ها: داده و تحلیل تجزیه روش
دادههاي ــه کلی ــدند و ش وارد SPSS افزار نرم د ر ها داده ــا، ه
براي تحلیل ــی فایل نهای در اصالح و ــش پاالی از ــس پ ورود ي
تعداد ــنج س اعمال دروغ با گرفتند. ــتفاده قرار اس مورد آماري
فیلتر از ــتفاد ه اس با 506 تقلیل، و ــه ب 526 از ــا ه ــنامه پرسش

ردیف سال به سن تعداد درصد

1 وکمتر 19 118 24

2 20-24 203 41

3 25-29 80 16

4 باالتر و 30 90 19

5 نداده پاسخ 15 -

6 جمع 406 100

میانگین=87/ 24 17 سن= اقل حد 49= اکثرسن حد

سن بر اساس نمونه توزیع : 1 جد ول
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گردید. براي ــه تهی و تحلیلی توصیفی ــات گزارش فایل، کردن
تی ــتگی،آزمون همبس ضرایب آزمونهاي از ــا ه د اده ــل تحلی
و استفاده شد لوجیستیک رگرسیون و عاملی ــتقل، تحلیل مس
مقایسه و سواالت دادن به وزن ها، بین متغیر ــی رابطه بررس به

آنها پرداخته شد.

یافتهها
مرکز د ر ــی آموزش گروه تخصصی ــش ش وجود به توجه با
درصدي ــع توزی ــوي، رض ــان خراس ــاورزي کش جهاد آموزش

است. مشخص شده 1 نمودار دانشجویان در
ثبت مرحله در دانشجوي 506 از که ــت اس بیانگرآن داده ها
وباغی ــی زراع تولیدات گروههاي در ــجویان دانش ــداد تع ، نام

ــر، 22 درصد) نف 106) دامی ــوم عل و ــد) درص 25 ــر، (121نف
39) آالت ماشین ــی مهندس درگروههاي و ــترین تعداد بیش با
تعد اد درصد )کمترین 10 (50 نفر، دامپزشکی و د رصد) 8 نفر،

میباشد.
ــد درص 35 ــه ک ــت اس آن ــر 1 بیانگ ــدول ــاي ج ه داده
دیپلم بین عبارتی به دارند و سال سن 25 از بیش پاسخگویان
کمترین افتاده است. فاصله آموزش مراکز تحصیل در ــروع ش و
سنی پذیرفته میانگین ــال 49س آنها باالترین و ــال 17س سن

بود. 24/87 شدگان
52 درصد دهد که می ــان نش 2 نمودار در مندرج اطالعات
درصد و 6 تجربی علوم رشته از فراوانی بیشترین پاسخگویان با
می انسانی و ریاضی علوم هاي ــته از رش کمترین فراوانی با آنها

مقابله روش درصد استاندارد انحراف

هیجان مدار 13 0/34

مسئله مدار 45 0/26

اجتنابی 14 0/16

اقلمتغیرهاردیف حد
نمره

اکثر حد
انحرافمیانگیننمره

استاندارد
نقطه
برش

خطر معرض د اريدر معنی
باسالمت

تعداددرصد

خود کشی1 خطر معرض 1/2933/511/15/3621/824170/000در

اقلمتغیرهاردیف حد
نمره

اکثر حد
نمره

انحرافمیانگین
استاندار

د

نقطه
برش

خطر معرض د اريدر معنی
سالمت با

تعداددرصد

اعتیاد1 خطر معرض 1/4532/639/64/8719/344140/007در

دانشجویان در استرس با مقابله روشهاي از استفاده : 2 جدول

ها برتري کسر از محاسبه پس خودکشی معرض خطر در بندي شاخصهاي جمع : 3 جد ول

ها برتري کسر از محاسبه پس اعتیاد معرض خطر در بندي شاخصهاي جمع : 4 جد ول
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باشند.
ــد  درص 45 ــه ــت ک اس این ــاي گوی 2 ــدول ج ــاي دادهه
مدار ــئله روشهاي مس از ــترس با اس ــه مقابل د ر ــجویان دانش

میکنند. استفاده
میانگین با خود کشی که شاخص دهد می ــان نش 3 جد ول
انحراف و (33/5 نمره ترین باال و 1/29 نمره ترین (پایین 11/1
بیشتر استاندارد انحراف دو محاسبه همچنین و استاند ارد5/36
سرند ي آزمون یک که در گردید عدد21/82 حاصل متوسط، از
4 از459 نفر) یعنی ــجویان دانش از نفر تعداد 17 گفت: می توان

د ارند. قرار خودکشی خطر معرض د ر آنان درصد

شاخصهاي در ها برتري کسر ــبه ها با محاس داده توصیف
ــاخص ش دهد که می ــان نش ،(4 (جد ول مواد مصرف احتمال
باالترین 1/45 و نمره 9/6 (پایین ترین میانگین مواد با مصرف
ــراف انح دو ــبه محاس و 4/87 ــتاند ارد اس ــراف و انح (32/63
ــد. باش می 19/34 برش، میانگین نقطه از ــتر ــتاندارد بیش اس
346 (از 14نفر تعداد گفت: ــوان می ت غربالگري یک آزمون در
مصرف خطر در معرض ــخگویان، د رصد پاس 4 پاسخگو) یعنی
و خطر کم براي افراد صفر مجد د کدگذاري ــند. با مواد می باش
ــایی، شناس قابل خطر، معرض در افراد خطر، پر افراد یک براي

هستند. راهنمایی و مشاوره

آموزشی اساس گروه بر دانشجویان ي د رصد : توزیع 1 نمودار

دیپلم نوع اساس بر دانشجویان درصدي توزیع : 2 نمودار
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متغیرهاردیف بین هاروابط انحرافمیانگینتعدادشاخص
ياستاندارد معنیدار سطح

روان1 و سالمت بین جنسیت رابطه
1551/332/18مؤنث

0/000
320/851/65مذکر

روان2 و سالمت بین تاهل رابطه
3181/181/67مجرد

0/000
149/611/50متاهل

روان3 و سالمت بین اشتغال رابطه
158/701/67شاغل

0/023
2851/141/88آزاد

اقلمتغیرهاردیف حد
نمره

اکثر حد
انحرافمیانگیننمره

برشاستاندارد نقطه
خطر معرض در

تعداددرصد

روان1 0111/0081/853/710/148سالمت

گذاري2 اساس کد روان بر سالمت
1124420/0994/8تا4

ــالمت س وضعیت مبین جدول 5 ــد ه در ــاي ارائه ش یافته ه
عمومی سالمت میانگین ــد. میباش کدگذاري دو نوع د ر روانی
دهی سیستم نمره اساس بر و مجد د کد گذاري ــجویان با دانش
ــخص اي 1/0084 مش چهار درجه ــف طی ــک در ی 1-1-0-0
وهمکاران)1/ منتظري ،3/7) نقطه برش به توجه با لذا ــد. گردی
نمره نفر) 458 ــر(از نف 48 تعداد یعنی ــجویان د رصد دانش 10
نمره و ــالم ــجویان س دانش درصد 89 /9 و برش از نقطه باالتر
میانگین ــودن باال ب اند. آورده ــت بد س را برش نقطه از ــر کمت

وجود و روانی سالمت برعدم دلیل GHQ پرسشنامه نمرات د ر
مطرح سواالت به توجه با پژوهش یافتههاي ــد. میباش ناراحتی

شده است: ذیل آورده شرح طرح به این شده در
تاهل  جنسیت، تفکیک به دانشجویان د ر روانی - سالمت 1

بودن. شاغل و
بین بود ند، مرد درصد آنها 68 و زن ــخگویان پاس 32 درصد
t آماري آزمون به با توجه ــیت جنس و روان ــالمت س دو متغیر
روانی بود. میانگین سالمت معنیدار مستقل تفاوت میانگین ها

دانشجویان روان سالمت شاخصهاي بندي : جمع 5 جدول

ها متغیر بین روابط ها در زمینه یافته تحلیل : 6 جد ول
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بود. با درصد 0/58 ــر مذک در جنس و 1/32 مونث ــس جن در
می باشد، ــتر بیش وخامت بر دلیل باالتر میانگین اینکه به توجه
روانی بیشتري ــالمت س از مذکر ــجویان د انش که گفت میتوان

(T= 2/64، df= 473، p= میباشند (0/004 برخوردار
بین بود ند. درصد مجرد و67 پاسخگویان متاهل د رصد 33
(آزمون د اشت وجود رابطه معنیدار تاهل و روان سالمت متغیر
دانشجویان متاهل6 در روان سالمت میانگین مستقل). t آماري
بودن باال ــه ک آنجا از بود، درصد 1/9 ــرد مج ــجویان در دانش و
میتوان لذا است، ها آزمودنی ــتر وخامت بیش بر دلیل میانگین
خورد ار بر سالمت روانی کمتري مجرد از ــجویان دانش که گفت

.(T= -3/137، 5f= 465، p= 0/001) میباشند
آنها ــد درص 64 و ــاغل ــهمیه ش س ــجویان 36 درصد دانش
و روان متغیرسالمت د و بین بودند. ــده پذیرفته ش آزاد سهمیه
مستقل t آماري آزمون به با توجه وآزاد ) (شاغل قبولی سهمیه
در ــالمت روان س میانگین معنیدار بود. ها میانگین تفاوت بین
گویاي 1بودکه /4 آزاد دانشجویان ود ر 0/69 شاغل دانشجویان
روانی سالمت آزاد از ــهمیه س ــجویان که دانش ــت اس نکته این
دانشجویان شاغل عبارتی به یا می باشند و خوردار بر پایین تري
را آزاد سهمیه شد گان پذیرفته به نسبت باالتري روانی سالمت

.( T= -2/48، 5f= 440، p=0/007 ) دارند
صورت به آزمون پذیرش دانشجو سهمیه بندي در که آنجا از
دورههاي علمی-کاربردي است، آزاد، مخصوص و سهمیه شاغل

یافت نشد. در این زمینه سوابق پژوهشی
ــی خودکش معرض د ر و روان ــالمت س بین میزان ــا آی - 2

د ارد؟ وجود رابطه بودن
به  ــجویان احساس درصد د انش 27 که داد ــان نش ها یافته

درماندگی احساس آنها 25 درصد اند. داشته رسید ن ــت بن بس
در ــازگاري س درصد آنان و 24 ــته داش نبودن ــده زن آرزوي و
عدم متغیر بین دو کرده اند. ــوار تلقی دش را جدید محیطهاي
آزمون ضریب به با توجه خودکشی احتمال خطر و سالمت روان
معنیدار د رصد رابطه 99 از بیش سطح در پیرسن ــتگی همبس
سالمت روان متغیر دو این بین همبستگی ضریب وجود داشت.

میباشد  مطلب بیانگر این و بوده خود کشی 0/473 معرض در و
خطر احتمال افتد، خطر به د انشجویان روانی سالمت چه هر که

یافت نیز افزایش خواهد خودکشی
(N= 454، p= 0/000، r= 0/473)

مصرف  خطر معرض و در روان ــالمت س میزان بین آیا - 3
دارد؟ وجود رابطه مواد

ــیگار س ــجویان دانش درصد پدر16 که داد ــان نش داده ها
ــیگار س دارند که صمیمی ــتان دوس د رصدآنها ــند.10 میکش
قلیان کشید ن و سیگار تجربه پاسخگویان درصد 9 میکشند و
در روان و سالمت دو متغیر بین نموده اند . گزارش را ــیدن کش
پیرسن همبستگی ضریب به توجه با مواد، مصرف خطر معرض
چه یعنی هر د اشت. وجود معنیدار رابطه د رصد ــطح یک درس
میباشد بیشتر مواد مصرف خطر احتمال کمتر، روانی سالمت
کمتري روانی سالمت سطح از که ــجویانی دانش به عبارتی و یا
ــتر بیش آنها در مواد مصرف خطر احتمال ــند میباش برخوردار

.(N=494، p=0/003، r= 0/159) میشود
اجتماعی حمایت میزان و روان ــالمت س میزان بین آیا - 4
داد ه دارد ؟ وجود اي رابطه آنها روانی ــالمت س میزان افراد و از
از ــدگان ش از پذیرفته د رصد 12 که مطلب بود این ها نمایانگر
متغیر سالمت د و بین ــند. باش نمی اجتماعی برخوردار حمایت

ردیف متغیرها اقل حد
نمره

اکثر حد
نمره میانگین انحراف

استاندارد برش نقطه
خطر معرض در

د اري معنی
باسالمت

درصد تعداد

1 روان سالمت 0 11 1/008 1/85 3/7 10/1 48 -
2 اجتماعی حمایت 0 4 3/75 /95 1 7 35 0-/000
3 مذهبی اعتقادات از گیري بهره 1 5 4/24 /87 2 3 16 0/059
4 اعتیاد خطر معرض در 1/45 32/63 9/6 4/87 19/34 4 14 0/007
5 خود کشی خطر معرض در 1/29 33/5 11/1 5/36 21/82 4 17 0/000

ها متغیر بین روابط هاو یافته خالصه : 7 جدول
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یعنی دارد، وجود معنیدار منفی رابطه اجتماعی حمایت و روان
ناسالمتی میزان ــود ، ش ــتر اجتماعی بیش حمایت میزان هرچه
حمایت میزان چه هر عبارتی به یا و ــت یاف خواهد کاهش فرد
ــالمت روانی افراد بیشتر خواهد س شود، ــتر بیش افراد اجتماعی

.(r= -0/319، p=0/000، n= 480) شد
روانی ــالمت س میزان افراد و اعتقادات مذهبی آیا بین - 5
83 که بود این مطلب نمایانگر ها داد ه وجود دارد؟ ــه رابط آنها
در خود زندگی امور در مذهبی اعتقادات از ــجویان درصد دانش
مذهبی بین اعتقاد ات میکنند . ــتفاده زیاد اس خیلی حد زیاد و
ــاهده مش ي معنیدار رابطه آنها روانی ــالمت س میزان و ــراد اف
افراد که هرچه ــود ب مطلب این گویاي چند نتایج ــد، هر نگرد ی

میگیرند کمک زندگی در مذهبی اعتقادات از بیشتر
ولی (جدول 7). روانی باالتري برخوردار هستند ــالمت س از
نگردید ــاهده مش متغیر دو بین ي معنید ار رابطه آماري از نظر

.(r= -0/085 ، p= 0/059، n=490)
هر در آسیب میزان گویاي 7 جدول در شده ارائه دادههاي
تعداد درصد و برش، به نقطه با توجه می باشد . ها متغیر از یک
ویژه حمایتی خدمات به نیاز متغیرها از یک هر د ر ــرادي که اف
ــه آزمونهاي توجه ب با همچنین ــود. میش ــخص مش دارند را
خطر در معرض جمله، از تحقیق ــی اساس متغیرهاي در آماري
با حمایت اجتمایی و ــی خودکش خطر معرض د ر مواد، مصرف
میزان ــط بین دارد، فق وجود ي رابطه معنیدار روان ــالمت س
معنیدار رابطه روان ــالمت اعتقادات مذهبی و س از گیري بهره
به توجه که نمود گیري نتیجه چنین میتوان ــد ، نش ــاهد ه مش
سالمت ــطح س ارتقاء و بخش آگاهی و گیري پیش برنامههاي
مقابل د ر محافظت و ــی اجتماع حمایت هاي از طریق ــی عموم
بسیار دانشجویان روانی سالمت میزان افزایش در عوامل خطر،

میباشد. مهم

نتیجهگیري و بحث
ــجویان، دانش روان ــالمت در زمینه س حاضر پژوهش نتایج
ولی با می دهد ــان نش را اختالل از موارد کمتري د رصد چه اگر
1990 ) راس پژوهشهاي از آمده بدست یافتههاي از بسیاري
بحرینیان و ــتمی رس ،(2005) ارین ــاب ب پارد ن و ــان سوس ،(
د رصد، 12/2 (1380) همکاران و مرادي 16/3درصد، (1379)
ابوالقاسمی (1383) درصدي، /16 (1379) و همکاران رسولی
و ــریفی پورش و درصد 29/3 گرد(1383) بیابان ــد، 30/2 د رص

اختالل به ــکوك موارد مش که 13/2درصد (1384) ــکاران هم
میباشد. همسو اند، نموده راگزارش روانی

ــالمت روان س متغیر دو بین رابطه زمینه در طرح این نتایج
،(2005) ارین باب و ــان پاردن سوس تحقیقات با ، ــیت جنس و
مرادي ،(1384 ــریفی، پورش از نقل به 1991 ویتنر، ــوس (ولم
ــمی ابوالقاس ،(1380) ــار وق و ــی (1380)، یعقوب ــکاران هم و
( ــوي(1380 تق ،(84-83) ــکاران هم و ــینیان حس ،(1383)
میانگین بین (1383) و فروزنده بابادي ولی ــد ، میباش ــو همس
ي معنید ار تفاوت ــجو دانش ــران پس و دختران روانی ــالمت س

ننمودند. مشاهده
که بطور کلی میزان سالمت ــت اس مطلب این گویاي نتایج

است. پسر دانشجویان دختر پایین تراز دانشجویان در روان
ــالمت س متغیر د و بین رابطه زمینه د ر پژوهش این ــج نتای
(1375) ــکاران هم ــپهري و س با تحقیق ــو همس و تاهل روان
نمرات بین (1387) همکاران و طباطبایی زاد ه ــول ولی رس بود
نتایج نکرد. ــاهده مش ي معنیدار ارتباط تاهل و روان ــالمت س
در و ــالمت روان س میزان ــن بی رابطه خصوص ــرح د ر ط ــن ای
ــریفی پورش گرفته صورت مطالعات اکثر با ــی، معرض خودکش
ــپهري س ،(1380) ــکاران هم و ــوان اخ ،(1384) ــکاران هم و
ــاوره دانشگاه مش ــمی (1381)، مرکز یاس ،(1375) همکاران و
عواملی و بوده ــو همس (1387) ــندي خورس و (1380) تهران
روانی اختالالت ــود وج تحصیل، در ضعف ــودن، مجرد ب چون
شکست در تنهایی، پایین، اجتماعی حمایت ــردگی، افس نظیر
این در خودکشی ــاز خطرس عوامل مهمترین بیکاري، و ــق عش
سالمت میزان بین رابطه خصوص د ر است. جامعه افراد از قشر
ــراج زاده س پژوهشهاي مواد، مصرف خطر ــرض در مع روان و
با همسو (1383) وقار و زرانی ،(1387) ــندي خورس ،(1383)

بودند. تحقیق این نتایج
با ــی اجتماع حمایت ــت مثب رابطه ــدد ــاي متع پژوهشه
نتایج و میکنند تایید را اجتماعی ــازگاري س روان و ــالمت س
زل ن (فرریج وان ــد میباش پژوهش نتایج این با ــو آنان همس
ــیون (1989) تامس و لیندزي 1381؛ غفاري، ــرام به ، 1383؛
ــون دونالد س و (1384).کنی همکاران و ــریفی ش پور از نقل به
همکاران و ــري بواله ،(1382) ــري رودس پور بخش ،(1991)
و ،(1383) ــکاران هم و ــریفی پورش (1377) هومن ،(1377)

خورسندي (1387).
مطلب بود ــن ای گویاي مذهبی اعتقاد ات ــه در زمین ــج نتای

دانشجویان... وضعیت سی شنا آسیب
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کمک زند گی در ــی از اعتقادات مذهب ــتر بیش افراد هرچه ــه ک
نظر از ولی هستند. برخوردار باالتري سالمت روانی می گیرند از
پژوهش، نتایج این نگردید. ــاهده مش ي معنیدار رابطه آماري
و اخوان ،(1387) نجفی و ترقی جاه تحقیقات با همسویی عد م
همکاران و قائدي (1383) فروزنده و بابادي ،(1380) همکاران
اعتقاد ات مذهبی با روانی ــالمت س بین که ــت را داش (1386)
آزمون ضریب نتایج کرده بودند. همچنین مشاهده رابطه مثبت

: که داد نشان نیز زیر متغیر هاي بین پیرسن همبستگی
ــی خطرخودکش معرض در و ــی مذهب اعتقادات ــن بی - 1
اعتقادات هرچه یعنی د ارد. (0/248-)وجود منفی ــتگی همبس
خودکشی کاهش خطر احتمال باشد بیشتر مذهبی دانشجویان

مییابد.
مواد  مصرف خطر معرض در و ــی اعتقادات مذهب ــن بی - 2
اعتقادات هرچه یعنی د ارد. (0/286-)وجود منفی ــتگی همبس
مواد، مصرف احتمال خطر ــد، باش بیشتر ــجویان دانش مذهبی

مییابد. کاهش
خطر و احتمال ــی خودکش خطر احتمال متغیر دو بین - 3
0/403 ــتگی همبس میزان مثبت و ــتگی همبس ــرف مواد، مص

بدست آمد.

پاورقی
1- General Health Question 
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آوري. فن و تحقیات علوم وزارت ، تهران . روانی بهداشت
ارتقاء د رونی و امنیت احساس تقویت ضرورت .1385 غ. افروز ، - 8
سمینار سراسري پژوهان ، سومین محققان و دانش ــت روانی بهداش

تحقیقات. و علوم وزارت . تهران . د انشجویان روانی بهداشت
دانشجویان آماري سالمت روانی ــی . بررس 1379 . ف پور، امیر - 9
امیر صنعتی دانشگاه ، دانشجویی مشاوره مرکز . امیرکبیر ــگاه دانش

کبیر.
با ــجویان دانش ــه مقایس .1387 ر. محمدزاده، و ص. ــزدي، ای - 10
از لحاظ مازندران ــی دانشگاه خودکش افکار بدون و ــی خود کش افکار
مقاالت خالصه وعملکرد تحصیلی. ــت اجتماعی از حمای برخورداري

شیراز. دانشگاه دانشجویان. روانی بهداشت سمینار چهارمین
ــهاي نگرش رابطه ــی بررس .1383 ا. ــده، فروزن و ، ع. ــادي باب - 11
و د ختر دانشجویان در روان ــالمت و س اسناد ي ــبکهاي س مذهبی،
. دانشجویان روانی ــت بهداش سمینار دومین اصفهان. دانشگاه ــر پس

فن آوري. و تحقیات علوم تهران، وزارت
روانشناختی ــالمت س میزان .1383 ف. جوادي، و ا. بیابانگرد، - 12
مقاالت. اینترنت. تهرانی. خالصه ساله 30 15 تا جوانان و نوجوانان
مصرف شناسی ــیوع ش پژوهش ثانویه تحلیل ف. 1382. بیات، - 13
پژوهشی، گزارش دولتی. دانشگاههاي دانشجویان بین در مخدر مواد
فن علوم تحقیات و وزارت و فرهنگی اجتماعی دفتر برنامه مطالعات

آوري.
کود ك ــخصیت ش و ــد رش .1373 همکاران مالن و ــاول، ه. پ - 14

هفتم. چاپ . سعد ي : تهران . یاسائی) مهشید (ترجمه
روانی ــت بهداش ــی بررس .1384 همکاران ح. و ــریفی، ش پور - 15
وزارت پوشش تحت دانشگاههاي - 1383 سال ورود ي ــجویان دانش

دانشجویی. معاونت علوم.
پذیري اسیب بررسی رابطه .1378 م. نجفی، ص. و جاه، ترقی - 16
ــالمت س با بودن ــی خطر خود کش در معرض و مواد در برابر مصرف
مقاالت خالصه ــی. مذهب اعتقاد ات از ــري گی بهره ــزان می و ــی روان

شیراز. دانشگاه دانشجویان. روانی بهداشت سمینار چهارمین
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د انشجویان پسر روانی بهداشت مقایسه .(1380) م. س. - تقوي، 17
شناسی روان تربیتی و علوم دانشکد ه د و در سال چهارم و اول ــال س
سراسري سیمنار اولین خالصه مقاالت . دانشگاه شیراز ــی مهندس و

. آوري فن و تحقیقات علوم وزارت تهران، . روانی بهداشت
پرسشنامه واعتبار روایی بررسی .1380 رضا. محمد تقوي،سید - 18

شماره20. روانشناسی. مجله .( GHQ)سالمت
شیوه هاي ــی بررس .1385 ل. پناغی، و ح. پیروي، حاجبی، ا.، - 19
جدید ورود ي ــجویان دانش د ر روان ــالمت س با رابطه آن و اي مقابله
سمینار بهداشت سومین . (84-85 تحصیلی ــال (س تهران دانشگاه

تحقیقات. و علوم وزرات تهران،. دانشجویان. روانی
ش. زهرایی، ر. و ــی قدیري، خالق ب.، یزدي، ــینیان، س.، - حس 20
با مقابله شیوههاي و روان سالمت ارتباط مقایسه اي بررسی .1383
روانی بهداشت سمینار سومین تهران. ــگاه دانشجویان دانش استرس

آوري. فن و تحقیات علوم وزارت تهران، دانشجویان.
.1380 م. یکتا، ــکوهی ش و ب. بناب، غباري فر، م.، ــاري - خدای 21
در مقابله راههاي ــا ب تنیدگی ــانگان نش زا و عوامل تنش بین رابطه
بهداشت روانی دانشجویان سمینار اولین مقاالت خالصه دانشجویان.

آوري. و فن تحقیات علوم ، وزارت تهران .
حمایت ــرفت تحصیلی، یپیش ــه رابط .1387 ر. ــندي، خورس - 22
مواد مصرف و ــی خودکش احتمال اي، مقابله ــی، مهارتهاي اجتماع
چهارمین ــاالت مق خالصه ــیراز. ش ــگاه دانش ــجویان دانش در مخدر

دانشگاه شیراز. دانشجویان. روانی سمینار بهداشت
مقابله مهارتهاي ــی رابطه بررس .1380 ــیف، د. س و م. - خیر، 23
تحصیلی پیشرفت با عوامل جمعیت شناختی از برخی و ــترس با اس
بهداشت روانی دانشجویان سمینار اولین مقاالت خالصه دانشجویان.

آوري. و فن تحقیات علوم ، وزارت تهران .
جد ید ــترس (بیماریهاي اس یا تنید گی .1377 پ. ــتان، - دادس 24

رشد : تهران . تمدن)
وضعیت سالمت 1379. بررسی و بحرنیان، ع. م. ر. ــتمی، رس - 25
Irandoc .(1379-80) ورودي تهران ــگاه دانش دانشجویان روانی

..callNO:77953
م.، پوراکبر، اسماعیلی، تاجیک ك.، س. طباطبائی، رسول زاد ه - 26
ــی عموم ــالمت ــطح س ــی س بررس .1387 م. ا. ــوارانی، شهس و س.
بهداشت سمینار خالصه مقاالت چهارمین مدرس. تربیت دانشجویان

. شیراز دانشگاه د انشجویان. روانی
ــه مقایس ر. 1379. ع. مراد ي، و ت. م. ف.، فراهانی، ــولی، - رس 27
ویژگیهاي با آن و ارتباط ناموفق و ــجویان موفق روانی دانش سالمت

، تهران دانشجویان. سمینار بهداشت روانی اولین شناختی. جمعیت
تحقیقات. علوم و وزارت

معاصر دوران د ر ــی شناس نظریههاي جامعه ج. 1374. ، ریتزر - 28
علمی ثالثی). تهران: محسن (ترجمه

خود کشی گیرشناسی بررسی همه .1383 وقار، م. ف،و زرانی، - 29
روانی ــت بهد اش ــمینار ــاالت دومین س مق ــه ، خالص ــجویان دانش

آوري. فن و تحقیات علوم وزارت تهران، دانشجویان.
.1375 پ. فرهادنیا، و ر.، اقدمی، ن. ــمت، حش ــپهري، ح.، - س 30
د ربین دانشجویان افسردگی و خودکشی افکار میزان شیوع ــی بررس
اولین مقاالت خالصه غربی. آذربایجان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی
تحقیات علوم وزارت تهران ، ــجویان. ــت روانی د انش بهداش ــمینار س

آوري. فن و
مخدر د ر مصرف مواد شناسی شیوع .1383 ح. زاده، س. - سراج 31
وزارت فرهنگی و اجتماعی ــات مطالع برنامه دفتر ، ــجویان دانش بین

آوري. فن و تحقیات علوم
رشد : تهران 1380. بهداشت روانی. س. شاملو، - 32

ــهد : مش آن. مراحل و تربیت تعلیم و .1364 ح. غ. ــکوهی، ش  - 33
. د وم قدس. چاپ آستان

روانی- ــی بین ــش پی ــل ــی عوام بررس .1384 ف. ــان، طارمی - 34
علوم ــگاه دانش د کترا. ــاله نوجوانان.رس ــواد در م مصرف ــی اجتماع

توانبخشی. و بهزیستی
رابطه بین .1384 پ. ــی، و صفای ــی، م. عبدالخالق ز.، ــی، غنای - 35
سمینار ــومین عمومی دانشجویان. س ــالمت س و اجتماعی ــالمت س
فن و ــات تحقی علوم ، وزارت ــران ته ــجویان. دانش روانی ــت بهداش

آوري.
از ــگیري ــاي پیش برنامهه و ــتراتژیها اس .1381 ع. ــوالدي، ف - 36

فجر اندیشه. خودکشی. تهران :
ــی، بخش و م. ظفر، ع.، ــدي، امی ح.، ــی، یعقوب ح.، ــدي، غ. قائ - 37
حمایت اي، مقابله ، مکانیزمهاي روان ــالمت س مقایسه .1387 ش.
ــجویان دانش در مواد ــوءمصرف وس ــی خودکش احتمال و اجتماعی
ــاالت مق 1386. خالصه ــال س در ــاهد ش ــگاه ــد دانش جدی ورودي

. د انشگاه شیراز روانی دانشجویان. بهداشت چهارمین سمینار
اجتماعی روانی– بینی پیش عوامل بررسی .1383 ف. کارمیان، - 38
و ــتی بهزیس علوم ــگاه دانش . دکترا ــاله رس نوجوانان در مواد مصرف

توانبخشی.
چاپ چهارم . . ــد 2 رش ــی 1383. روانشناس آبادي، ح. ــف لط - 39

سمت.
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ــی بررس ح.1380. پیروي، و م. ــود علیلو، محم ر.، ع. ــرادي، م - 40
دفتر . کشور سراسر دانشگاههاي 1379 ورودي دانشجویان عمومی

فناوري. و تحقیقات ، علوم وزارت مشاوره مرکزي
عمومی، سالمت رابطه بین ط. 1382. و میرحکاك، ح. مولوي، - 41
تحصیلی عملکرد و ــترس ــجویان، میزان اس دانش جدید ــکالت مش
در پژوهش و دانش اصفهان. ــگاه دانش ــی ــجویان کارشناس دانش در

.17 شماره روانشناسی،
مؤلفه هاي نقش ــن تعیی ح. ع. 1387. ــی، مهراب و م. ــی، مهراب - 42
دانشگاه شاهد ــجویان د انش روانی ــالمت س د ر اجتماعی ي ــرمایه س
روانی دانشجویان. بهداشت سمینار چهارمین مقاالت خالصه تهران.

شیراز. دانشگاه
ــناختی و ش ــختی روان سرس .1380 ط. ح. ــت، دوس ــاط نش - 43
بهداشت سمینار اولین مقاالت خالصه ــترس. اس با مقابله ــهاي روش

فن آوري. و علوم تحقیات وزارت روانی دانشجویان. تهران،
ــیب هاي آس ــی شناس گیر همه .1381 ا. م. اکبري، م. و - نقوي، 44
وزارت ایران. ــالمی اس جمهوري د ر (حوادث) خارجی از علل ــی ناش
ــارات انتش ــالمت، س معاونت ــکی، پزش وآموزش درمان ــت، بهداش

فکرت.
و عملکرد تحصیلی روان سالمت ــه مقایس ز. 1383. ولی زاده، - 45
نامه پایان تهران. ــگاه دانش خوابگاهی غیر و خوابگاهی ــجویان دانش

. د انشگاه الزهرا کارشناسی ارشد.
وضعیت بررسی .1380 ج. احمد ي، ع. و غیاثوند، م. یعقوبخانی - 46

خمینی امام المللی بین دانشگاه – 1375 ورودي دانشجویان روانی
مقاالت اولین خالصه تحصیل ، از فراغت با زمان آن مقایسه (رض) و
و تحقیات ، وزارت علوم تهران . بهداشت روانی د انشجویان ــمینار س

آوري. فن
روانی سالمت مقایسه و ــی بررس .1380 م. وقار، و ح. یعقوبی، - 47
متوالی. تحصیل سال چهار د ر شاهد د انشگاه الورود جدید دانشجویان

. آوري فن و تحقیقات وزارت تهران. روانی بهداشت سمینار اولین
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