
 

 

 

 
 

                                                                               9315Psychological Research, 2017شناختی، پژوهشهای روان

                                                                                               Vol. 19, No. 2           2، شماره 91دوره                     

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

903 

  

 مندنظام ایهای بهداشت روانی: مطالعهپژوهش

 
Mental Health Research: A Systematic Review 

 

 

 .Hamid Poursharifi, Ph.D  حميد پورشريفیدکتر 
 University of Tabriz  دانشگاه تبريز

.Fariba Zarani, Ph.D  زرانی فريبادکتر 
 *
 

 Shahid Beheshti University  دانشگاه شهيد بهشتی

 
 

 
پددژوهش حا ددر بددا هدددو برر ددی و ددعيت     چکيددده:

دانشدوويان در ايدران انودام     های بهداشدت رواندی    پژوهش

 ،SID های اطالعاتیدر بانک اين منظور، یبراگرفته ا ت. 

IRANDOC ،IRAN PSYCH  نشددريه  59، و مولدددا

، جستووی الکترونيک و جسدتووی  علمی موجود در کشور

مقالده در پوشدش    663 ،مومدو   درانودام گرفدت.    د تی

بده منظدور    .ندانتخاب شد 9311 تا 9316 های  ال زمانی

 ، داخته  های مقاال ، از پر شنامه محقد   ا تخراج ويژگی

هدا مبتندی بدر  ده محدور انودام       ا تفاده شد. تحليل داده

بنددی  هدا، طبقده  پدژوهش  هدای  داختاری   گرفت: ويژگدی 

 در یبندددی پيشددنهادهای کدداربرد  مو ددوعی، و د ددته 

کده  د ند دههدای مدورد مطالعده. نتدايا نشدان مدی       پژوهش

مطالعا  انوام گرفته در حوزه بهداشت رواندی دانشدوويان   

از بالنددگی و حرکدت بده  دمت رويکردهدای       آنکده  من 

 توجده هدر  آنند که در آنهدا  ، نيازمند برخوردارند نگر المت

هدای   روشو  عمل بيايد به به مو وعا  روزآمد یچه بيشتر

 ءارتقدا  ها هکيفيت مقال، فته شوندگر کار به پيشرفته ی پژوهش

پيشدنهادهای کداربردی و برآمدده از    ة ارائد  همچنينو  ،يابد

 .  مورد توجه بيشتری قرار گيردپژوهش 
 

 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 5/2/15 دريافت اصالح نهايی مقاله:

 1/5/15 پذيرش مقاله:

 

Abstract: The current study aimed to provide a 

systematic review of studies conducted 

between 1996 and 2009 on the college stu-

dents’ mental health in Iran. To do so, electro-

nic and manual search were conducted on 

some databases (including SID, IRANDOC, 

IRANPSYCH), and 51 scientific journals. In 

total, 663 articles were selected and assessed 

with a researcher-made questionnaire. Data 

were analyzed from three aspects: structural 

features, topic classifications, and practical 

suggestions and recommendations. Results re-

vealed that research conducted in the field of 

college students’ mental health requires paying 

more attention to new issues, advanced resea-

rch methods to improve the quality of research 

papers, and also offering more practical recom-

mendations according to research findings. 
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 ؛مندنظام مطالعه ؛دانشوويان ؛بهداشت روانی ها: واژهديکل

 ايران

Keywords: mental health; college students; 

systematic review; Iran 
 

 

 
بده   د وگيرمی رنظردمفهوم کلی بهداشت  بخشی ازرا  2، بهداشت روانی9 ازمان جهانی بهداشت

هدای  بهداشت يا  المت عبدار  ا دت از تواندايی کامدل بدرای ايفدای نقدش        ، ازمان تعبير آن

اين (. بدر 2009، اجتماعی، روانی، جسمی، و نه فقد  نبدود بيمداری ز دازمان بهداشدت جهدانی      

، شنا دد هايش را بداز مدی  فرد توانايی ،آن بهداشت روانی حالتی از بهزيستی ا ت که در ،ا اس

و  ،، از نظدر شدیلی مفيدد و  دازنده باشدد     شدود طب  منهای معمول زندگی قادر ا ت با ا ترس

 ةبهداشدت رواندی رابطد   از جامعه با ديگران مشارکت و همکداری داشدته باشدد.     منزلة عضوی به

و ، 1،  اکسنا3زهرمن دارد اجتماعی دهای روانی   آ يبو  اجتماعی دعملکرد فردی  مستقيمی با 

(. اهداو بهداشت روانی شنا ايی موموعه عدواملی ا دت کده در پيشدگيری از     2005، 5موودی

در انسان نقش مؤثر  1و رفتاری ،1، احسا ی6اختالال  شناختیوخامت  ايواد و يا پيشرفت روندِ

 ،هدای گونداگون  های ارتقای آن در جمعيت(. مو و  بهداشت روانی و شيوه9313دارند زشاملو، 

هدای  انددرکاران حدوزه  طور روزافزونی مورد توجه پژوهشگران و د تبه ،خصوصاً جمعيت جوان

دانشدوويان دانشدگاه    یمو و  بهداشت رواند  ،بهداشت و آموزش قرار گرفته ا ت. بر اين ا اس

 دانشدوويان  ا ت.های مورد برر ی بودهترين زمينه قشر برگزيدة جامعه، همواره از مهم منزلةبه

 1فشدار رواندی   معرضدر  همواره ،داردانتقالی  ماهيت اين دوره طی در شانزندگیبه علت آنکه 

زمانی که فدرد تحدت    .ندگردد ت به گريبان می شماریبی 90زایتنيدگی عواملبا  وقرار دارند 

هدای  توانايی و مهار  مقابله مؤثر با رويدادها و موقعيتآنکه يا  شته باشدروانی زياد قرار دا فشار

، و 92نيبليند   ،99گيدرد زراس ،  المت روان وی مورد تهديد قدرار مدی  شدشته بازا را نداتنيدگی

 از بسياری در که (. آنچه2001، 91د، و اولمست96ِ، هووارد95وی، مک91؛ دارلين 9111، 93هکر 

 مختلفدی  هدای معدرض آ ديب   در دانشوويان که ا ت آن از اکیدح ،هيدردرح گدمطتحقيقا  

                                                 
1- World Health Organization  2- mental health 

3- Herrman    4- Saxena 

5- Moodie    6- cognitive 

7- emotional    8- behavioral 

9- stress     10- stressor 

11- Ross     12- Niebling 

13- Heckert    14- Darling 

15- McWey    16- Howard 

17- Olmstead 
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، 1، و رو و3، و ت2کين ، مک9سرادز مي دهدحت تأثير قرار میآنها را ت که بهداشت روان  هستند

  (.2005و همکاران،  5کسلر ؛2000

هايی که بيشتر از طري    ازی بستر ،ها و از طرو ديگر  رور  ،های اخير، از يک طرو طی  ال    

صور  ری و دفتر مرکزی مشاوره وزار  علوم، تحقيقا  و فنآو ،ها، مراکز مشاورة دانشوويیدانشگاه

ا ت. هدو های متعددی را در حوزة بهداشت روانی دانشوويان موجب شده ، انوام پژوهشگرفته

و امکان ا تفاده گردد ا ت که بر دانش موجود در اين زمينه افزوده  های بهداشت روانی اينپژوهش

ود نتايا حاصل ر انتظار می ،ارتقای بهداشت روانی دانشوويان فراهم شود. لذا جهتاز اين دانش در 

د و مسئوالن اجرايی بر نهای مبتنی بر اين نتايا، به مرحلة کاربست  ها و توصيه از اين پژوهش

ها و وجود موارد ناهمسو  ؛ اما کثر  پژوهشندريگببه کار  ، آنها راها و  اير نهادهای مرتب  دانشگاه

. برای از عملی نگرددبه راحتی ها  شود که به کاربستن نتايا اين پژوهش در برخی از آنها موجب می

حوزة بسيار مهم بهداشت روانی دانشوويان، الزم بود در های پژوهشی  بين بردن موانع کاربست يافته

های همسو و در عين حال برآمده از  و يافته دريگبها صور    مند بر اين پژوهشمروری نظام

را تای ارتقای بهداشت روانی دانشوويان د در ند که بتواننای تدوين شو تر به گونه های دقي  پژوهش

مرور  ،. همچنينا تد؛ امری که يکی از اهداو پژوهش حا ر نگيربها قرار  دانشگاه ةمورد ا تفاد

های  اختاری، از جمله نو  پژوهش، های بهداشت روانی دانشوويان از بابت ويژگی مند پژوهشنظام

تواند اطالعا   می ،نمونه، و گسترة مو وعا گيری، حوم  روش پژوهش، ابزار پژوهش، روش نمونه

های بهداشت  جامعی را در اختيار پژوهشگران و نيز افرادی قرار دهد که هدايت و مديريت پژوهش

 .بر عهده دارندروانی دانشوويان را 

 

 روش
بهداشت روانی  د که در زمينةنهد ی تشکيل میهاي جامعة آماری پژوهش حا ر را کلية پژوهش

 دشگيری ن نمونهبه اقدام ند. در اين پژوهش، م شدوانا 9311تا  9316ايران از  ال  دانشوويان

های ورود به پژوهش بودند مورد برر ی  های عضو جامعة آماری که واجد مالک و همة پژوهش

 قرار گرفتند.

ا باشند، ظر را داردهای مورد ن های اطالعاتی که همة پژوهش انکدبا توجه به فقدان ب ،ام اولددر گ    

شده در  مينارهای  را ری بهداشت روانی دانشوويان و موال   الزم بود برا اس مقاال  ارائه

                                                 
1- Misra     2- Mckean 

3- West     4- Russo  

5- Kessler 
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اطالعاتی  ای تهيه شود و اقداما  پژوهشی برا اس اين بانک علمی مرتب ، بانک اطالعاتی اوليه

العا  پژوهشگاه اط (، پايگاهSIDپايگاه اطالعا  علمی جهاد دانشگاهی ز ،گيرد. بر اين ا اس  انوام

(، بانک اطالعا  پژوهش بهداشت روانی کشور IRAN DOCاطالعا  و مدارک علمی ايران ز

نشريه( در فاصله زمانی  59های علمی موجود در کشور زو مولدا  نشريه ،(IRANPSYCHز

واقع مقاله مورد انتخاب نهايی  663 ،مورد جستوو قرار گرفتند. در مومو  9311تا  9316های   ال

 ای تهيه گرديد. دانشوويان نسخه ،مرتب  با حوزة بهداشت روانی و از هر مقالة پژوهشی  شدند

و گرديدد  ج ا تخرهای موجود در بانک اطالعاتی ا وهشکدام از پژدر دومين گام، اطالعا  هر    

 درج شد که حاوی مشخصا  پژوهش «شنا نامه پژوهش»عنوان تحت ای  اختهدر ابزار محق 

اطالعدا (، ابدزار    آوریمله نو  پدژوهش، روش پدژوهش زاز نظدر هددو و شديوه جمدع      از ج بود

 .  هامنابع و پيشنهاد نبودگيری، حوم نمونه، وجود يا  ی و اعتبار(، روش نمونهپژوهش زذکر رواي

 ،گرفتند و با ا تفاده از آمار توصيفیشده مورد برر ی قرارهای تکميل در  ومين گام، فرم    

 . نددانشوويان ا تخراج گرديد یبهداشت روان های همقال ختاری های  اويژگی

ها  ژوهشپهای ها، يافته های مبتنی بر يافته های همسو و توصيه در چهارمين گام، برا اس يافته    

 . ندگرفت بندی مو وعی قرارمورد د ته

مطرح شده يافته های انوامپژوهشکه در کاربردی  هایآخرين گام، پيشنهاددر در پايان و     

 د.شدنبندی و طبقهگرديدند ا تخراج  بودند

 

 ها يافته
بنددی مو ددوعی، و  طبقدده هددای  داختاری، ويژگدی   دده بخدش   درهدای پددژوهش حا در   يافتده 

 .دنگرد مطرح میهای بهداشت روانی دانشوويان پژوهشدر بندی شده پيشنهادهای طبقه
 

 نی دانشوويانهای بهداشت رواهای  اختاری پژوهشالف. ويژگی

 ميزانا ت. اين چاپ شده 9311در  ال  ،کل مقاال  مورد مطالعه 1/52%که  ندها نشان داديافته

صور  نمودار ارائه به 9ا ت. اين نتايا در شکل بوده 91، %9315و در  ال  6/5، %9316در  ال 

 .نداشده

 هدای  همقال جزء مطالعه مورد های همقال از( 1/30%ز مقاله 202 که ندداد نشان هايافته: منبع نو 

 آنها از( 3/61%ز مدورد 151 وبدودند  ژوهشیدپ می د دعل هایامهدفصلن و ال دمو در چاپ شده

 .ندبود چاپ شده  مينارها مقاال  خالصه در ی بودند کهمقاالت
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 9شکل 

 توزيع نسبی مقاال  مورد مطالعه برا اس  ال انتشار
 

 های همقال اول نگارندگان تعداد ها، بيشترينبرا اس يافته: نويسندگان اول رنف تحصيال  ميزان

 دکتری و ارشد کارشنا ی تحصيلی مدرک دارای ،(1/35%ز یدانشووي روان بهداشت حوزة

 و ،قرار داشتند (1/31%ز تخصصی با دکتری مدرک دارای افراد ،آن از پس و ودند،ب ایحرفه

 در که ا ت حالی در اين. تعل  داشت (1/2%ز کارشنا ی مدرک درای افراد به ميزان کمترين

ذکر  ه اولنويسند تحصيلی مدرک درخصوص اطالعاتی گونههيچ مقاال  اين از 21% حدود

 .ا ت نشده

 مطالعه مورد ها همقال اول  نگارندگان از 9/63% که ا تبيانگر آن  هايافته: اول متبو  نفر  ازمان

 و تحقيقا  علوم، وزار  پوشش تحت هایدانشگاه به  ازمانی یوابستگ ،(نسبت باالترينز

 ،آزاد دانشگاه به 6/92% بهداشت، وزار  پوشش تحت هایدانشگاه به 1/91% ،داشتند آوری فن

 از 2/5% که در ا ت حالی در اين. داشتندتعل   ها ازمان  اير به نيز( نسبت کمترينز 1/1% و

 .ا ت نشده ارائه تیاطالعا هيچ خصوص اين در ها همقال

 درجة مورد در ،مطالعه مورد های همقال از 1/13% که در ندداد نشان هايافته: اول نفر علمی درجة

 کل بين در حيث، اين از ،ميان اين در.  تدرج نشده ا اطالعاتی گونههيچ هااول مقاله نفر علمی

 مربی علمی درجه دارای افراد با همقايس در( 2/91% باز ا تاديار علمی درجة دارای افراد مقاال ،

 .ندا داده اختصاص خود به را بيشتری نسبت ،(5/0%ز ا تاد و ،(5/3% باز دانشيار ،(1/3% باز

های زمينهها در هدگر زمينددر مقايسه با دي که دودشمی مشاهده 9جدول در : پژوهش زمينة

 ؛رهنگیدف و معنوی، هبی،و مذ ؛رشد د شخصيت ؛دانشوويان روانی بهداشت ؛ا ترس د هيوان

 اند.دهش شتری تدويندبياال  دمق
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 ،یی دانشوويبهداشت روان های همورد ا تفاده در مقال ةحوم نمون، هابرا اس يافته: حوم نمونه

 60نمای آن و ، 200. ميانة اين متیير بود 33/9112با انحراو ا تاندارد نفر  51/131ميانگين 

مورد از مطالعا  هم  39. در بود 11011، و بيشترين مقدار آننفر  9 ،بود. کمترين حوم نمونه

 .بوددر مورد حوم نمونه اطالعاتی ارائه نشده 
 

 9 جدول

 پژوهش زمينة برا اس مطالعه مورد هایمقاله فراوانی
 

 درصد فراوانی پژوهش زمينة

 1/99 11 روانی شنا یآ يب

 5/9 90 ارتباط

 3/92 19 ا ترس د هيوان

 6/92 13 دانشوويان انیرو بهداشت

 2/0 9 ایرشتهبين

 1/1 61 تحصيلی

 2/9 1 اجتماعی حمايت

 1/6 15 خودکشی

 1/6 11 نگر مثبت شنا ی روان

 9/92 10 رشد شخصيت د

 2/0 9 شخصيت اختالال  شنا یشيو 

 2/9 1 9 محور اختالال  شنا یشيو 

 6/1 63 فرهنگی و معنوی مذهبی،

 2 93 ويیدانشو مشاوره مرکز

 1/5 31 مواد مصرو

 1/0 5 زندگی هایمهار 

 2 93 ورزش

 6/3 21 هيوانی هوش د هوش

 

 

  ادهی تصادف ،یريگنمونه وةيش يشترينب ،مطالعه مورد های همقال در د کهنها بيانگر آنيافته    

، (95%ی زاطبقهی تصادف (،6/91ای ز%تصادفی خوشه ،ترتيبآن به از پس وبود ( 1/33%ز

گلوله  ،و کمترين آنقرار داشتند ( 1/0ای ز% هميه ،(5/3(،  رشماری ز%2/93درد ترس ز%

 گيریشيوه نمونهدربارة  اطالعاتی ها همقال 5/92. اين درحالی ا ت که در %بود( 2/0برفی ز%

 .نداارائه شده 2ها به صور  نموداری در شکل داده نشده ا ت. اين يافته

ها نو  پژوهش نلحاظ هدو، بيشتري به ها نشان دادند کهيافته: هدو نظر از پژوهش روش

 .( بودند5/9ای ز%(، و تو عه1/1دی ز%بنيااز آنها و نسبت کمتری بود ( 19کاربردی ز%
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 2 شکل

 گيریمورد مطالعه برا اس روش نمونه ها هتوزيع نسبی مقال 
 

آوری  ، روش جمعهای مورد مطالعهپژوهش اغلب ارش  در گز: هاداده آوریجمع نظر از پژوهش روش

ی د علّو (، 1/91پيمايشی ز% د يابیترتيب زمينهبقيه بهدر و بود (، 1/33ها از نو  همبستگی ز%داده

ها از نو  آزمايشی، آوری دادهروش جمع ،از آنها 5/90و فق  در % بودند (1/96ای ز%مقايسه

آوری برای جمع یهای ديگراز آنها، روش 1/1% ا ت. درر شدهآزمايشی ذکنيمه و ،آزمايشی شبه

ها اطالعا  آوری داده از کل مقاال  مورد برر ی، در مورد روش جمع 91%در . ندا ها ذکر شدهداده

 ا ت.ارائه شده 3صور  نموداری در شکل ها به. اين يافتها ت نشدهقابل قبول و منا بی ارائه 
 

 
 

 3 شکل

 هاآوری دادهمقاال  مورد مطالعه برا اس روش جمع توزيع نسبتی
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کاربرد در مطالعا  بهداشت روانی  های تحليل پرها، از روشبرا اس يافته: هاتحليل داده روش

(، تحليل 6/95ز% ،(،  ريب همبستگی3/36ز% ،tتوان به آزمون ترتيب میدانشوويان به

-ها نيز با نسبت( اشاره کرد. ديگر روش1/1%ز ،(، و تحليل رگر يون1/91ز% ،راههواريانس يک

 اند.قرار گرفتههای کمتر در اين مطالعا  مورد ا تفاده 

ی دانشوويی، مقاال  به چاپ ر يده در حوزة بهداشت روان 2/11در %: ابزار ذکر روش روا ازی

هم که در مقاالتی  دری ابزارهای مورد ا تفاده در پژوهش ذکر نشده ا ت. اطالعاتی در مورد رواي

(، 1/1های روا ازی به شيوة تحليل عاملی ز%توان به روشاند میاين خصوص دارای اطالعاتی بوده

و همسانی درونی  ،(1/2های همگرا د واگرا ز%و روش ،(2/3(، همزمان ز%3/5محتوايی د صوری ز%

 ( اشاره کرد.3/2ز%

چاپ  های ه( از مقال5/11يمی ز%در حدود ن دهند میها نشان يافته: ابزار ذکر روش معتبر ازی

ی، در مورد روش معتبر ازی ابزار و ذکر ميزان اعتبار آنها ه در زمينة بهداشت روان دانشوويشد

از  1/31در حدود % ،برای اين منظورکه ا ت حالی ند. اين دربودای ندارای اطالعا  قابل ا تفاده

و در  ،کردن از روش دونيمه 1/2ی، %از آنها از روش بازآزماي 1/1اخ، %از آلفای کرونب ها هاين مقال

 اند. ارز بهره گرفتههای همريچارد ون و فرمد  های کودرهم از روش 9حدود %

 ،از مقاال  مورد مطالعه در پژوهش حا ر 1/63% در ها،برا اس يافته: پيشنهاد بخش وجود

خصوص اطالعاتی از آنها در اين 2/36% در و درج شدهبخش پيشنهاد زپژوهشی و کاربردی( 

 .نشده ا ت عر ه

را بودن پيشنهادها  ميزان کاربردی پژوهشگران  پژوهش حا ر :بودن پيشنهادها کاربردی ميزان

 ،از آنها کم 9/23و % ،تا حدودی 5/69زياد، %از آنها  1/96%در خيلی زياد،  ها هاز مقال 2/0%در 

 . کردندارزيابی 

از مقاال  مورد مطالعه از نظر ميزان کيفيت منابع در  طح  2/1% ها،مطاب  يافته: بعمنا کيفيت

هم بخش منابع  1/29% در و ،در حد  عيف ارزيابی شدند 2/11% و در طح خوب، 2/30عالی، 

 .درج نشده بود
 

 های بهداشت روانی دانشوويانبندی مو وعی پژوهشطبقه -ب

های بهداشت ها، پژوهشراکز مشاوره دانشوويی دانشگاهم گرفتن مالحظا  عملی با در نظر

. گردند ند که در اينوا ذکر میبندی شدد ته مقوله 91روانی دانشوويان به لحاظ مو وعی در 

ل دد که اميد ا ت در تحلينوددی نياز داردهای مبندیهای درون هر مقوله به د تهيافته

 انوية پژوهش به اين امر مهم پرداخته شود.دث

 . ا ترس؛ 1شنا ی روانی؛ . آ يب3.  المت روانی؛ 2شناختی؛ شيو  شنا ی اختالال  روان. 9
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       و معنويت؛  ،.  المت روانی، مذهب6های شخصيتی و تحولی؛ .  المت روانی و ويژگی5

.  المت روانی، 1فردی؛ .  المت روانی و رواب  بين1.  المت روانی و مسائل تحصيلی؛ 1

هوش هيوانی؛ د  . هوش92. خودکشی؛ 99مصرو مواد؛ .  وء90مسائل خانوادگی؛  و ،ازدواج

های زندگی؛ . مهار 96 نوی؛ . روان95. مراکز مشاوره دانشوويی؛ 91.حمايت اجتماعی؛ 93

 .  اير موارد.91.  المت روانی و ورزش؛ 91نگر؛ شنا ی مثبت . روان91
 

 های بهداشت روانی دانشوويانشپژوهدر پيشنهادهای کاربردی بندی طبقه -ج

در  آنها کاربست منظوربه دانشوويان روانی بهداشت هایپژوهش از برآمده پيشنهادهای

و  بودن کاربردی ميزان به توجه با و ندا تخراج  گرديد ،دانشوويی مرتب  نهادهای و هادانشگاه

 اقداما  دانشوويی، هایخوابگاه جمله از مختلف هایحوزه آنها در اجرای و ا تفاده قابليت

به اين آموزشی،  و تحصيلی مسائل دانشوويان، و روان و جسم اجتماعی،  المت و فرهنگی

  شدند: بندید تهترتيب 

 شناختی؛ ارزيابی نيازها و دانشوويی برا اس اصول علمی و روان هایطراحی خوابگاه

ها ا  رفاهی و و عيت خوابگاههای دانشوويی و ارتقاء امکانمشکال   دانشوويان در خوابگاه

ايواد و ها؛ های مربوط به خوابگاهريزیمبتنی بر نيازهای آنان؛ مشارکت دانشوويان در برنامه

  ن.متأهال خوابگاه افزايش

   ارزيابی کارآمدترين راهبردها برای آموزش مو وعا  ارزشی، مذهبی و معنوی؛ ارتبداط دادن 

 آمدوزش  ةويدژ  هدای دوره هدای تحدولی آندان؛ برگدزاری    نيازهای معنوی دانشوويان با ويژگی

های تفريحی ويدژه  های دانشوويی؛ تدارک برنامه برگزاری اردوها و جشنواره معنوی؛ مراقبت

   .برنامهفوق فعاليت مراکز تو عهو  های دانشوويی؛ روزهای تعطيل در خوابگاه

 نان در پرداختن به ورزش؛ تعيين نيازهای دانشوويان به امکانا  ورزشی و برر ی مشکال  آ

هدای مختلدف    ازی امکانا  ورزشی منطب  با نيازهدا و  دليقه  همگانی؛ فراهم ورزش تو عه

درخصوص اهميت ورزش در  المت رواندی   مانند اينها دانشوويان؛ تهيه بروشورها، جزوا  و

  .و موفقيت تحصيلی

 مراکدز  ها؛ شنا داندن انشگاهد های روانی و اجتماعی درپيشگيری از آ يب هایبرنامه اجرای 

 در خصدوص مشداوره بده   مراکدز  دانشوويان و گسترش و بهبود خدما  مشاوره دانشوويی به

درخصوص  هادانشگاه کارکنان آموزش های زندگی؛ مهار  ها؛ ارائه واحد در یخوابگاه  طح

بهداشدتی از   خدما  ارائهو عاطفی د رفتاری دانشوويان و نحوه تعامل منا ب با آنها؛   مسائل

 .ها درمان دانشگاه طري  مراکز بهداشت و

 ود؛ ارائه راهکارهای ددگی خدل زندويان در محدل دانشودالتی برای ادامه تحصيداد تسهيدايو 
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آمدوزش قدوانين آموزشدی بده     و ؛ يانمنا ب جهت بهبود کيفيت ارتبداط ا داتيد و دانشدوو   

 دانشوويان تازه وارد.

 

 گيری و نتيوه بحث
 هدای پدژوهش  مندد نظدام  مدرور  بر مبتنی ةمطالع اولين ،تا جايی که اطال  داريم ،حا ر پژوهش

شدده   انودام  مطالعا  کليه وهشژپ ايندر . ا ت دانشوويان یروان بهداشت حوزه در شده انوام

 محدور    ده  برا اس مطالعا  اين. ندشد آوریجمع 9311 تا 9316 های  ال طی حوزه اين در

. گرفتندد  قدرار  ارزيابی کاربردی مورد پيشنهادهای و ،مو وعی بندیطبقه  اختاری، هایويژگی

 داد نشدان   اختاری لحاظ به دانشوويان روان بهداشت حوزه در شده انوام هایپژوهش برر ی

. اندشده ارائه( N=3/61%ز  مينارها در عمدتاً و 9311  ال طی( N=1/52%ز مقاال  بيشترکه 

 درجه و( N=1/35%ز دکتری و ارشد ارشنا یدک تحصيال  دارای راًداکث اال دمق اول دگاندنگارن

 وزار  پوشدش  تحدت  هدای دانشدگاه  بده   ازمانی لحاظ به و ندا هبود( N=2/91%زا تاديار  علمی

دانشدوويان،   رواندی  های ا دترس د هيودان، بهداشدت    زمينه (.N=9/63%زاند بوده وابسته علوم

را بده خدود اختصداص     ها هسبت باالتری از مقالفرهنگی ن د  معنوید   شخصيت د رشد، و مذهبی 

 ندو  . بدود  شده گزارش( 1/33%ز  اده تصادفی گيریگيری، نمونهترين شيوه نمونهند. راياا داده

هدا  داده آوریجمع روش لحاظ و به( 19%ز کاربردی بيشتری ميزان به هدو، لحاظ از هاپژوهش

( 3/36ز% ،tها آزمدون  داده تحليل روش دترينپرکاربر وبودند ( 1/33%ز همبستگی نو  از بيشتر

ی، اطالعداتی  ی دانشدووي به چاپ ر يده در حوزة بهداشت روان مقاال ِ 2/11بود. متأ فانه در %

( از 5/11ی ابزارهای مورد ا تفاده در پدژوهش ذکدر نشدده بدود و حددود نيمدی ز%      در مورد رواي

مورد روش معتبر ازی ابزار و ذکر ميزان  درای اطالعا  قابل ا تفادهفاقد چاپ شده،  های همقال

 کداربردی  ها بودند و ميدزان دارای پيشنهادهای مبتنی بر يافته ها همقال 1/63% بودند.اعتبار آنها 

زياد ارزيدابی شدد.    ،ها همقال 1/96% در و زياد، خيلی ها همقال از 2/0 در پيشنهادها تنها بودن اين

گونده کده   يفيت منابع در حد  عيف ارزيابی شدند. همانبه لحاظ ک ها هاز مقال 21/1همچنين %

مدورد    دنوی ابدزار    هدای روان های اين حوزه به ويژگدی در بسياری از پژوهش ،شودمالحظه می

کده ايدن    نوی الزم به عمل نيامده ا ت. در حالیهای روانا تفاده توجه کافی نشده و برر ی

 ،د. همچندين  داز ی اطالعدا  خدشده وارد   آورتواند به صحت جمدع مو و  مهمی ا ت که می

فی و همبسدتگی  دوصيد دت دودِداده و محد د د  اری دژوهشی و آمد دای پدهه روشدران بدژوهشگدپ

 .اند های توربی پرداختهاند و کمتر به پژوهشبسنده کرده

 ان دور نيز نشدشنا ی در کشا ی ارشد رواندهای کارشننامهبرر ی پايان ،همسو با اين يافته    
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رغم تأکيد بر  (. علی9310زصادقی،  از آنها از نو  توصيفی بوده ا ت 62داد که روش تحقي  %

ها، تلويحا  عملی و کاربردی در اين حوزه با نقصان روبرو ت. از  وی کاربردی بودن پژوهش

الی بود و اين در حشده ن ا تفادهبا کيفيت باال  از منابع  پژوهشادبيا   پيشينه واکثراً در  ،ديگر

با توجه به اهميت  ،شود. لذاهای هر مطالعه بر بستر مطالعا  معتبر پيشين بنا میا ت که پايه

 ،های آتیشود در پژوهشپيشنهاد می ،دانشوويان یهای حوزه بهداشت روانروزافزون پژوهش

و  ، ازی معادال   اختاریآزمايشی، مدلحرکت بيشتری به  مت مطالعا  آزمايشی و شبه

تری به مراحل ها انوام گيرد و همچنين توجه بيشتر و جدیا  مبتنی بر فراتحليلمطالع

، باشند ر و روا که بومی شدهاز جمله ا تفاده از ابزارهای معتب ،مختلف روش انوام پژوهش

 انوامد.امری که به توليد مقاالتی با کيفيت علمی باالتر می ،معطوو گردد

 ،های انوام شده در حوزه بهداشدت روان دانشدوويان  پژوهش برر ی مو وعی  ،در محور دوم    

کده  دهدد  مو دوعی نشدان مدی    بندی . نگاهی بر اين مقولهنددديرگمقوله مو وعی مشخص  91

اکثدراً در   ،(1/99ز% ،شنا ی رواندی های آ يببر حوزهپژوهشگران عالوه ةمو وعا  مورد مطالع

(، 6/1انند معنويت ز%دای مرتب  با آن مدرهدتیيا و مدهازهدو   ،(6/92ز% المت روانیده  دحيط

. در مقايسه بدا تأکيدد   ندا( متمرکز بوده3/92ا ترس و هيوان ز%و (، 9/92شخصيت و تحول ز%

زشدريفی و   9319تدا   9352های بهداشت روان کشور طی وهشژپزشکی در پبر اختالال  روان

 های جديددِ بالندگی، به  وی زمينه(، اين روند پژوهشی در عين برخورداری از 9312همکاران، 

 ا ت.گرا حرکت کردهو مثبت ،نگرای،  المترشته بين

آن هستند نيازمند  ،خصوص در جمعيت دانشوويی ، بههای بهداشت روانیپژوهشاين، با وجود     

های های مبتنی بر نياز نویو پژوهش ،های نوپديدمداخال  پيشگيرانه و ارتقايی، آ يبکه 

شود پيشنهاد می براين ا اس،. را مورد توجه بيشتر قرار دهندشده در جامعه دانشوويان انوام 

 مو وعی و توجه به نيازهای روز   ازی جهانی و روزآمد، بومی  من همگامی با روندهای پژوهشی 

 حوزه بهداشت روان دانشوويان قرارگيرد. نظر پژوهشگران نيز مدّ ،جامعه

ارائدة   ،شود که در مواردی محق  نمی ،های بهداشت روانینوام پژوهشيکی از اهداو اصلی ا    

ای که بتواندد   به گونه ا تپژوهشگر  از  ویپيشنهادهای کاربردی دقي  و برخا ته از پژوهش 

گيرد. در محور  وم بها قرار  مورد ا تفاده دانشگاه ،در را تای ارتقای بهداشت روانی دانشوويان

ارائه  هایبهداشت روانی دانشوويان به لحاظ کاربردی بودن پيشنهاد هایمطالعه حا ر، پژوهش

با توجه به کاربرد آنهدا   هاپيشنهادتا تالش گرديد  ،ا اس ندر ايد. بندگرفتشده مورد برر ی قرار

هدای دانشدوويی،  دالمت جسدم و روان، امدور فرهنگدی و       های مشخص مانند خوابگاهدر حوزه

هدا در  برخی پدژوهش در با وجود اينکه  ،. متأ فانهشوند بندید تهاجتماعی، ورزش، و آموزش 
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 ،های ايدن حدوزه  ارائه شده در پژوهش های، بسياری از پيشنهاد تادهشاين زمينه خوب عمل 

های . اين درحالی ا ت کده چنانچده پيشدنهاد   ندا کلی، عمومی و صرفاً مبتنی بر عقل  ليم بوده

مدورد   ةطور اختصاصی و ويژه برا اس زمين ها باشند و بههشها و نتايا پژوبرآمده از يافته مزبور

هدای اثدربخش در حدوزه بهداشدت روان     مطالعه مطرح گردند، راهنماهای معتبدری بدرای اقددام   

 دانشوويان خواهند بود. 
 

 ها: محدوديت

  دمينارهای جديد در حوزه بهداشت روانی دانشدوويان در نشدريا  و    های هکه همچنان مقال در حالی

، 9311تدا   9316هدای  بده  دال  پژوهش حا در  دامنه زمانی  بودن محدودد، نشومی ارائه میعل

تداکنون( بدا محددوديت روبدرو      9311هدای اخيدر ز دال    تعميم نتايا اين مطالعه را به پژوهش

، اندد  انودام نشدده   های مشابه در داخل و خدارج کشدور  پژوهش علت آنکهبه  ،همچنين ازد.  می

 د ت آمده ميسر نگرديد.  به نتايا  ای امکان برر ی مقايسه
 

  ها:پيشنهاد

های اخير و برر ی و  ال خصوص روندهای پژوهشی ی درمروری ديگر مطالعا ِشود  پيشنهاد می

 ها ه. اين نو  مطالعصور  بگيردها از ابعاد مختلف های انوام شده طی اين  الارزيابی پژوهش

اثربخش و  دادهای پژوهشی و افزايش برون ،های آتیپژوهش بندید برای  ازماندهی، اولويتنتوان می

    .منبع معتبری باشند ،کاربردی
 

 تقدير و تشکر

از آقای دکتر مالباشی، معاون وقت دانشوويی وزار  علوم، آقای دکتر  دانند میالزم پژوهشگران 

شناس مسئول حميد يعقوبی، مسئول دفتر مرکزی مشاوره وزار  علوم، خانم معصومه وقار، کار

ويژه آقای  عيد اکبری زردخانه که در به ،و همکاران پژوهشی ،دفتر مرکزی مشاوره وزار  علوم

 .ورندتشکر به عمل آ ،اندپيشبرد اين پژوهش نقش داشته
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