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چکيددده :پددژوهش حا ددر بددا هدددو برر ددی و ددعيت
پژوهشهای بهداشدت رواندی دانشدوويان در ايدران انودام
گرفته ا ت .برای اين منظور ،در بانکهای اطالعاتی ،SID
 ،IRAN PSYCH ،IRANDOCو مولدددا  59نشددريه
علمی موجود در کشور ،جستووی الکترونيک و جسدتووی
د تی انودام گرفدت .در مومدو  663 ،مقالده در پوشدش
زمانی ال های  9316تا  9311انتخاب شدند .بده منظدور
ا تخراج ويژگیهای مقاال  ،از پر شنامه محقد داخته،
ا تفاده شد .تحليل دادههدا مبتندی بدر ده محدور انودام
گرفت :ويژگدیهدای داختاری پدژوهشهدا ،طبقدهبنددی
مو ددوعی ،و د ددتهبندددی پيشددنهادهای کدداربردی در
پژوهشهدای مدورد مطالعده .نتدايا نشدان مدیدهندد کده
مطالعا انوام گرفته در حوزه بهداشت رواندی دانشدوويان
من آنکده از بالنددگی و حرکدت بده دمت رويکردهدای
المتنگر برخوردارند ،نيازمند آنند که در آنهدا توجده هدر
چه بيشتری به مو وعا روزآمد بهعمل بيايد و روشهدای
پژوهشی پيشرفته بهکار گرفته شوند ،کيفيت مقالهها ارتقداء
يابد ،و همچنين ارائدة پيشدنهادهای کداربردی و برآمدده از
پژوهش مورد توجه بيشتری قرار گيرد.
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Abstract: The current study aimed to provide a
systematic review of studies conducted
between 1996 and 2009 on the college students’ mental health in Iran. To do so, electronic 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 revealed that research conducted in the field of
college students’ mental health requires paying
more attention to new issues, advanced research methods to improve the quality of research
papers, and also offering more practical recommendations according to research findings.
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ازمان جهانی بهداشت ،9بهداشت روانی 2را بخشی از مفهوم کلی بهداشت درنظر میگيرد و بده
تعبير آن ازمان ،بهداشت يا المت عبدار ا دت از تواندايی کامدل بدرای ايفدای نقدشهدای
اجتماعی ،روانی ،جسمی ،و نه فقد نبدود بيمداری ز دازمان بهداشدت جهدانی .)2009 ،بدراين
ا اس ،بهداشت روانی حالتی از بهزيستی ا ت که در آن ،فرد توانايیهايش را بداز مدیشنا دد،
قادر ا ت با ا ترسهای معمول زندگی منطب شدود ،از نظدر شدیلی مفيدد و دازنده باشدد ،و
بهمنزلة عضوی از جامعه با ديگران مشارکت و همکداری داشدته باشدد .بهداشدت رواندی رابطدة
مستقيمی با عملکرد فردی د اجتماعی و آ يبهای روانی د اجتماعی دارد زهرمن ،3اکسنا ،1و
موودی .)2005 ،5اهداو بهداشت روانی شنا ايی موموعه عدواملی ا دت کده در پيشدگيری از
ايواد و يا پيشرفت روندِ وخامت اختالال شناختی ،6احسا ی ،1و رفتاری 1در انسان نقش مؤثر
دارند زشاملو .)9313 ،مو و بهداشت روانی و شيوههای ارتقای آن در جمعيتهدای گونداگون،
خصوصاً جمعيت جوان ،بهطور روزافزونی مورد توجه پژوهشگران و د تانددرکاران حدوزههدای
بهداشت و آموزش قرار گرفته ا ت .بر اين ا اس ،مو و بهداشت رواندی دانشدوويان دانشدگاه
بهمنزلة قشر برگزيدة جامعه ،همواره از مهمترين زمينههای مورد برر ی بودها ت .دانشدوويان
1
به علت آنکه زندگیشان در طی اين دوره ماهيت انتقالی دارد ،همواره در معرض فشدار رواندی
قرار دارند و با عوامل تنيدگیزای 90بیشماری د ت به گريبان میگردند .زمانی که فدرد تحدت
فشار روانی زياد قرار داشته باشد يا آنکه توانايی و مهار مقابله مؤثر با رويدادها و موقعيتهدای
تنيدگیزا را نداشته باشد ،المت روان وی مورد تهديد قدرار مدیگيدرد زراس ،99نيبليند  ،92و
هکر 9111 ،93؛ دارلين  ،91مکوی ،95هووارد ،96و اولمستِد .)2001 ،91آنچه که در بسياری از
تحقيقا مطدرح گرديده ،حداکی از آن ا ت که دانشوويان در معدرض آ ديبهدای مختلفدی
2- mental health
4- Saxena
6- cognitive
8- behavioral
10- stressor
12- Niebling
14- Darling
16- Howard
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1- World Health Organization
3- Herrman
5- Moodie
7- emotional
9- stress
11- Ross
13- Heckert
15- McWey
17- Olmstead
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هستند که بهداشت روان آنها را تحت تأثير قرار میدهد ز ميدسرا ،9مککين ،2و ت ،3و رو و،1
2000؛ کسلر 5و همکاران.)2005 ،
طی الهای اخير ،از يک طرو ،رور ها و از طرو ديگر ،بستر ازیهايی که بيشتر از طري
دانشگاهها ،مراکز مشاورة دانشوويی ،و دفتر مرکزی مشاوره وزار علوم ،تحقيقا و فنآوری صور
گرفته ،انوام پژوهشهای متعددی را در حوزة بهداشت روانی دانشوويان موجب شدها ت .هدو
پژوهشهای بهداشت روانی اين ا ت که بر دانش موجود در اين زمينه افزوده گردد و امکان ا تفاده
از اين دانش در جهت ارتقای بهداشت روانی دانشوويان فراهم شود .لذا ،انتظار میرود نتايا حاصل
از اين پژوهشها و توصيههای مبتنی بر اين نتايا ،به مرحلة کاربست بر ند و مسئوالن اجرايی
دانشگاهها و اير نهادهای مرتب  ،آنها را به کار بگيرند؛ اما کثر پژوهشها و وجود موارد ناهمسو
در برخی از آنها موجب میشود که به کاربستن نتايا اين پژوهشها به راحتی عملی نگردد .برای از
بين بردن موانع کاربست يافتههای پژوهشی در حوزة بسيار مهم بهداشت روانی دانشوويان ،الزم بود
مروری نظاممند بر اين پژوهشها صور بگيرد و يافتههای همسو و در عين حال برآمده از
پژوهشهای دقي تر به گونهای تدوين شوند که بتوانند در را تای ارتقای بهداشت روانی دانشوويان
مورد ا تفادة دانشگاهها قرار بگيرند؛ امری که يکی از اهداو پژوهش حا ر ا ت .همچنين ،مرور
نظاممند پژوهشهای بهداشت روانی دانشوويان از بابت ويژگیهای اختاری ،از جمله نو پژوهش،
روش پژوهش ،ابزار پژوهش ،روش نمونهگيری ،حوم نمونه ،و گسترة مو وعا  ،میتواند اطالعا
جامعی را در اختيار پژوهشگران و نيز افرادی قرار دهد که هدايت و مديريت پژوهشهای بهداشت
روانی دانشوويان را بر عهده دارند.

روش
جامعة آماری پژوهش حا ر را کلية پژوهشهايی تشکيل میدهند که در زمينة بهداشت روانی
دانشوويان ايران از ال  9316تا  9311انوام شدند .در اين پژوهش ،اقدام به نمونهگيری نشد
و همة پژوهشهای عضو جامعة آماری که واجد مالکهای ورود به پژوهش بودند مورد برر ی
قرار گرفتند.
در گدام اول ،با توجه به فقدان بدانکهای اطالعاتی که همة پژوهشهای مورد ندظر را دارا باشند،
الزم بود برا اس مقاال ارائهشده در مينارهای را ری بهداشت روانی دانشوويان و موال
2- Mckean
4- Russo
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1- Misra
3- West
5- Kessler
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علمی مرتب  ،بانک اطالعاتی اوليهای تهيه شود و اقداما پژوهشی برا اس اين بانک اطالعاتی
انوام گيرد .بر اين ا اس ،پايگاه اطالعا علمی جهاد دانشگاهی ز ،)SIDپايگاه اطالعا پژوهشگاه
اطالعا و مدارک علمی ايران ز ،)IRAN DOCبانک اطالعا پژوهش بهداشت روانی کشور
ز ،)IRANPSYCHو مولدا نشريههای علمی موجود در کشور ز 59نشريه) در فاصله زمانی
الهای  9316تا  9311مورد جستوو قرار گرفتند .در مومو  663 ،مقاله مورد انتخاب نهايی واقع
شدند و از هر مقالة پژوهشی مرتب با حوزة بهداشت روانی ،دانشوويان نسخهای تهيه گرديد.
در دومين گام ،اطالعا هرکدام از پژوهشهای موجود در بانک اطالعاتی ا تخراج گرديدد و
در ابزار محق اختهای تحتعنوان «شنا نامه پژوهش» درج شد که حاوی مشخصا پژوهش
بود از جمله نو پدژوهش ،روش پدژوهش زاز نظدر هددو و شديوه جمدعآوری اطالعدا ) ،ابدزار
پژوهش زذکر روايی و اعتبار) ،روش نمونهگيری ،حوم نمونه ،وجود يا نبود منابع و پيشنهادها.
در ومين گام ،فرمهای تکميلشده مورد برر ی قرارگرفتند و با ا تفاده از آمار توصيفی،
ويژگیهای اختاری مقالههای بهداشت روانی دانشوويان ا تخراج گرديدند.
در چهارمين گام ،برا اس يافتههای همسو و توصيههای مبتنی بر يافتهها ،يافتههای پژوهشها
مورد د تهبندی مو وعی قرار گرفتند.
در پايان و در آخرين گام ،پيشنهادهای کاربردی که در پژوهشهای انواميافته مطرح شده
بودند ا تخراج گرديدند و طبقهبندی شدند.

يافتهها
يافتدههدای پددژوهش حا در در دده بخدش ويژگدیهددای داختاری ،طبقددهبنددی مو ددوعی ،و
پيشنهادهای طبقهبندی شده در پژوهشهای بهداشت روانی دانشوويان مطرح میگردند.
الف .ويژگیهای اختاری پژوهشهای بهداشت روانی دانشوويان
يافتهها نشان دادند که  52/1%کل مقاال مورد مطالعه ،در ال  9311چاپ شدها ت .اين ميزان
در ال  5/6% ،9316و در ال  91% ،9315بودها ت .اين نتايا در شکل  9بهصور نمودار ارائه
شدهاند.
نو منبع :يافتهها نشان دادند که  202مقاله ز )30/1%از مقالههای مورد مطالعه جزء مقالههدای
چاپ شده در مودال و فصلندامههای علدمی د پدژوهشی بدودند و  151مدورد ز )61/3%از آنها
مقاالتی بودند که در خالصه مقاال مينارها چاپ شده بودند.
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شکل 9
توزيع نسبی مقاال مورد مطالعه برا اس ال انتشار

ميزان تحصيال نفر اول نويسندگان :برا اس يافتهها ،بيشترين تعداد نگارندگان اول مقالههای
حوزة بهداشت روان دانشوويی ز ،)35/1%دارای مدرک تحصيلی کارشنا ی ارشد و دکتری
حرفهای بودند ،و پس از آن ،افراد دارای مدرک دکتری تخصصی با ز )31/1%قرار داشتند ،و
کمترين ميزان به افراد درای مدرک کارشنا ی ز )2/1%تعل داشت .اين در حالی ا ت که در
حدود  21%از اين مقاال هيچگونه اطالعاتی درخصوص مدرک تحصيلی نويسنده اول ذکر
نشده ا ت.
ازمان متبو نفر اول :يافتهها بيانگر آن ا ت که  63/9%از نگارندگان اول مقالهها مورد مطالعه
زباالترين نسبت) ،وابستگی ازمانی به دانشگاههای تحت پوشش وزار علوم ،تحقيقا و
فنآوری داشتند 91/1% ،به دانشگاههای تحت پوشش وزار بهداشت 92/6% ،به دانشگاه آزاد،
و  1/1%زکمترين نسبت) نيز به اير ازمانها تعل داشتند .اين در حالی ا ت که در  5/2%از
مقالهها در اين خصوص هيچ اطالعاتی ارائه نشده ا ت.
درجة علمی نفر اول :يافتهها نشان دادند که در  13/1%از مقالههای مورد مطالعه ،در مورد درجة
علمی نفر اول مقالهها هيچگونه اطالعاتی درج نشده ا ت .در اين ميان ،از اين حيث ،در بين کل
مقاال  ،افراد دارای درجة علمی ا تاديار زبا  )91/2%در مقايسه با افراد دارای درجه علمی مربی
زبا  ،)3/1%دانشيار زبا  ،)3/5%و ا تاد ز ،)0/5%نسبت بيشتری را به خود اختصاص دادهاند.
زمينة پژوهش :در جدول  9مشاهده میشدود که در مقايسه با ديدگر زميندهها در زمينههای
ا ترس د هيوان؛ بهداشت روانی دانشوويان؛ شخصيت د رشد؛ و مذهبی ،معنوی ،و فدرهنگی؛
مقداال بيدشتری تدوين شدهاند.
901
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حوم نمونه :برا اس يافتهها ،حوم نمونة مورد ا تفاده در مقالههای بهداشت روانی دانشوويی،
ميانگين  131/51نفر با انحراو ا تاندارد  9112/33بود .ميانة اين متیير  ،200و نمای آن 60
بود .کمترين حوم نمونه 9 ،نفر و بيشترين مقدار آن 11011 ،بود .در  39مورد از مطالعا هم
در مورد حوم نمونه اطالعاتی ارائه نشده بود.
جدول 9
فراوانی مقالههای مورد مطالعه برا اس زمينة پژوهش
زمينة پژوهش
آ يبشنا ی روانی
ارتباط
ا ترس د هيوان
بهداشت روانی دانشوويان
بينرشتهای
تحصيلی
حمايت اجتماعی
خودکشی
روانشنا ی مثبتنگر
شخصيت د رشد
شيو شنا ی اختالال شخصيت
شيو شنا ی اختالال محور 9
مذهبی ،معنوی و فرهنگی
مرکز مشاوره دانشوويی
مصرو مواد
مهار های زندگی
ورزش
هوش د هوش هيوانی

فراوانی

درصد

11
90
19
13
9
61
1
15
11
10
9
1
63
93
31
5
93
21

99/1
9/5
92/3
92/6
0/2
1/1
9/2
6/1
6/1
92/9
0/2
9/2
1/6
2
5/1
0/1
2
3/6

يافتهها بيانگر آنند که در مقالههای مورد مطالعه ،بيشترين شيوة نمونهگيری ،تصادفی اده
ز )33/1%بود و پس از آن بهترتيب ،تصادفی خوشهای ز ،)91/6%تصادفی طبقهای ز،)95%
درد ترس ز ،)93/2%رشماری ز ،)3/5%هميهای ز )0/1%قرار داشتند و کمترين آن ،گلوله
برفی ز )0/2%بود .اين درحالی ا ت که در  92/5%مقالهها اطالعاتی دربارة شيوه نمونهگيری
داده نشده ا ت .اين يافتهها به صور نموداری در شکل  2ارائه شدهاند.
روش پژوهش از نظر هدو :يافتهها نشان دادند که به لحاظ هدو ،بيشترين نو پژوهشها
کاربردی ز )19%بود و نسبت کمتری از آنها بنيادی ز ،)1/1%و تو عهای ز )9/5%بودند.
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شکل 2
توزيع نسبی مقالهها مورد مطالعه برا اس روش نمونهگيری

روش پژوهش از نظر جمعآوری دادهها :در گزارش اغلب پژوهشهای مورد مطالعه ،روش جمعآوری
دادهها از نو همبستگی ز ،)33/1%بود و در بقيه بهترتيب زمينهيابی د پيمايشی ز ،)91/1%و علّی د
مقايسهای ز )96/1%بودند و فق در  90/5%از آنها ،روش جمعآوری دادهها از نو آزمايشی،
شبهآزمايشی ،و نيمهآزمايشی ذکر شدها ت .در  1/1%از آنها ،روشهای ديگری برای جمعآوری
دادهها ذکر شدهاند .در  91%از کل مقاال مورد برر ی ،در مورد روش جمعآوری دادهها اطالعا
قابل قبول و منا بی ارائه نشده ا ت .اين يافتهها بهصور نموداری در شکل  3ارائه شدها ت.

شکل 3
توزيع نسبتی مقاال مورد مطالعه برا اس روش جمعآوری دادهها

901

109

پژوهشهای روانشناختی9315 ،
دوره  ،91شماره 2

Psychological Research, 2017
Vol. 19, No. 2

روش تحليل دادهها :برا اس يافتهها ،از روشهای تحليل پر کاربرد در مطالعا بهداشت روانی
دانشوويان بهترتيب میتوان به آزمون  ،tز ،)36/3%ريب همبستگی ،ز ،)95/6%تحليل
واريانس يکراهه ،ز ،)91/1%و تحليل رگر يون ،ز )1/1%اشاره کرد .ديگر روشها نيز با نسبت-
های کمتر در اين مطالعا مورد ا تفاده قرار گرفتهاند.
ذکر روش روا ازی ابزار :در  11/2%مقاال به چاپ ر يده در حوزة بهداشت روانی دانشوويی،
اطالعاتی در مورد روايی ابزارهای مورد ا تفاده در پژوهش ذکر نشده ا ت .در مقاالتی هم که در
اين خصوص دارای اطالعاتی بودهاند میتوان به روشهای روا ازی به شيوة تحليل عاملی ز،)1/1%
محتوايی د صوری ز ،)5/3%همزمان ز ،)3/2%و روشهای همگرا د واگرا ز ،)2/1%و همسانی درونی
ز )2/3%اشاره کرد.
ذکر روش معتبر ازی ابزار :يافتهها نشان میدهند در حدود نيمی ز )11/5%از مقالههای چاپ
شده در زمينة بهداشت روان دانشوويی ،در مورد روش معتبر ازی ابزار و ذکر ميزان اعتبار آنها
دارای اطالعا قابل ا تفادهای نبودند .اين درحالی ا ت که برای اين منظور ،در حدود  31/1%از
اين مقالهها از آلفای کرونباخ 1/1% ،از آنها از روش بازآزمايی 2/1% ،از روش دونيمهکردن ،و در
حدود  9%هم از روشهای کودر د ريچارد ون و فرمهای همارز بهره گرفتهاند.
وجود بخش پيشنهاد :برا اس يافتهها ،در  63/1%از مقاال مورد مطالعه در پژوهش حا ر،
بخش پيشنهاد زپژوهشی و کاربردی) درج شده و در  36/2%از آنها در اينخصوص اطالعاتی
عر ه نشده ا ت.
ميزان کاربردی بودن پيشنهادها :پژوهشگران پژوهش حا ر ميزان کاربردی بودن پيشنهادها را
در  0/2%از مقالهها خيلی زياد ،در  96/1%از آنها زياد 69/5% ،تا حدودی ،و  23/9%از آنها کم،
ارزيابی کردند.
کيفيت منابع :مطاب يافتهها 1/2% ،از مقاال مورد مطالعه از نظر ميزان کيفيت منابع در طح
عالی 30/2 ،در طح خوب ،و  11/2%در حد عيف ارزيابی شدند ،و در  29/1%هم بخش منابع
درج نشده بود.
ب -طبقهبندی مو وعی پژوهشهای بهداشت روانی دانشوويان
با در نظرگرفتن مالحظا عملی مراکز مشاوره دانشوويی دانشگاهها ،پژوهشهای بهداشت
روانی دانشوويان به لحاظ مو وعی در  91مقوله د تهبندی شدند که در اينوا ذکر میگردند.
يافتههای درون هر مقوله به د تهبندیهای مدوددی نياز دارند که اميد ا ت در تحليدل
ثدانوية پژوهش به اين امر مهم پرداخته شود.
 .9شيو شنا ی اختالال روانشناختی؛  .2المت روانی؛  .3آ يبشنا ی روانی؛  .1ا ترس؛
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 .5المت روانی و ويژگیهای شخصيتی و تحولی؛  .6المت روانی ،مذهب ،و معنويت؛
 .1المت روانی و مسائل تحصيلی؛  .1المت روانی و رواب بينفردی؛  .1المت روانی،
ازدواج ،و مسائل خانوادگی؛  .90وءمصرو مواد؛  .99خودکشی؛  .92هوش د هوش هيوانی؛
.93حمايت اجتماعی؛  .91مراکز مشاوره دانشوويی؛  .95روان نوی؛  .96مهار های زندگی؛
 .91روانشنا ی مثبتنگر؛  .91المت روانی و ورزش؛  .91اير موارد.
ج -طبقهبندی پيشنهادهای کاربردی در پژوهشهای بهداشت روانی دانشوويان
پيشنهادهای برآمده از پژوهشهای بهداشت روانی دانشوويان بهمنظور کاربست آنها در
دانشگاهها و نهادهای مرتب دانشوويی ،ا تخراج گرديدند و با توجه به ميزان کاربردی بودن و
قابليت ا تفاده و اجرای آنها در حوزههای مختلف از جمله خوابگاههای دانشوويی ،اقداما
فرهنگی و اجتماعی ،المت جسم و روان دانشوويان ،و مسائل تحصيلی و آموزشی ،به اين
ترتيب د تهبندی شدند:
 طراحی خوابگاههای دانشوويی برا اس اصول علمی و روانشناختی؛ ارزيابی نيازها و
مشکال دانشوويان در خوابگاههای دانشوويی و ارتقاء امکانا رفاهی و و عيت خوابگاهها
مبتنی بر نيازهای آنان؛ مشارکت دانشوويان در برنامهريزیهای مربوط به خوابگاهها؛ ايواد و
افزايش خوابگاه متأهالن.
 ارزيابی کارآمدترين راهبردها برای آموزش مو وعا ارزشی ،مذهبی و معنوی؛ ارتبداط دادن
نيازهای معنوی دانشوويان با ويژگیهدای تحدولی آندان؛ برگدزاری دورههدای ويدژة آمدوزش
مراقبت معنوی؛ برگزاری اردوها و جشنوارههای دانشوويی؛ تدارک برنامههای تفريحی ويدژه
روزهای تعطيل در خوابگاههای دانشوويی؛ و تو عه مراکز فعاليت فوقبرنامه.
 تعيين نيازهای دانشوويان به امکانا ورزشی و برر ی مشکال آنان در پرداختن به ورزش؛
تو عه ورزش همگانی؛ فراهم ازی امکانا ورزشی منطب با نيازهدا و دليقههدای مختلدف
دانشوويان؛ تهيه بروشورها ،جزوا و مانند اينها درخصوص اهميت ورزش در المت رواندی
و موفقيت تحصيلی.
 اجرای برنامههای پيشگيری از آ يبهای روانی و اجتماعی در دانشگاهها؛ شنا داندن مراکدز
مشاوره دانشوويی به دانشوويان و گسترش و بهبود خدما مراکدز مشداوره بدهخصدوص در
طح خوابگاهها؛ ارائه واحد در ی مهار های زندگی؛ آموزش کارکنان دانشگاهها درخصوص
مسائل عاطفی د رفتاری دانشوويان و نحوه تعامل منا ب با آنها؛ و ارائه خدما بهداشدتی از
طري مراکز بهداشت و درمان دانشگاهها.
 ايوداد تسهيدالتی برای ادامه تحصيدل دانشودويان در محدل زنددگی خدود؛ ارائه راهکارهای
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منا ب جهت بهبود کيفيت ارتبداط ا داتيد و دانشدوويان؛ و آمدوزش قدوانين آموزشدی بده
دانشوويان تازه وارد.

بحث و نتيوهگيری
پژوهش حا ر ،تا جايی که اطال داريم ،اولين مطالعة مبتنی بر مدرور نظداممندد پدژوهشهدای
انوام شده در حوزه بهداشت روانی دانشوويان ا ت .در اين پژوهش کليه مطالعا انودام شدده
در اين حوزه طی الهای  9316تا  9311جمعآوری شدند .اين مطالعا برا اس ده محدور
ويژگیهای اختاری ،طبقهبندی مو وعی ،و پيشنهادهای کاربردی مورد ارزيابی قدرار گرفتندد.
برر ی پژوهشهای انوام شده در حوزه بهداشت روان دانشوويان به لحاظ اختاری نشدان داد
که بيشتر مقاال ز )N=52/1%طی ال  9311و عمدتاً در مينارها ز )N=61/3%ارائه شدهاند.
نگارنددگان اول مقداال اکثدراً دارای تحصيال کدارشنا یارشد و دکتری ز )N=35/1%و درجه
علمی ا تاديار ز )N=91/2%بودهاند و به لحاظ ازمانی بده دانشدگاههدای تحدت پوشدش وزار
علوم وابسته بودهاند ز .)N=63/9%زمينههای ا دترس د هيودان ،بهداشدت رواندی دانشدوويان،
شخصيت د رشد ،و مذهبی د معنوی د فرهنگی نسبت باالتری از مقالهها را بده خدود اختصداص
داده اند .راياترين شيوه نمونهگيری ،نمونهگيری تصادفی اده ز )33/1%گزارش شده بدود .ندو
پژوهشها از لحاظ هدو ،به ميزان بيشتری کاربردی ز )19%و به لحاظ روش جمعآوری دادههدا
بيشتر از نو همبستگی ز )33/1%بودند و پرکاربردترين روش تحليل دادهها آزمدون  ،tز)36/3%
بود .متأ فانه در  11/2%مقاال ِ به چاپ ر يده در حوزة بهداشت روانی دانشدوويی ،اطالعداتی
در مورد روايی ابزارهای مورد ا تفاده در پدژوهش ذکدر نشدده بدود و حددود نيمدی ز )11/5%از
مقالههای چاپ شده ،فاقد اطالعا قابل ا تفادهای در مورد روش معتبر ازی ابزار و ذکر ميزان
اعتبار آنها بودند 63/1% .مقالهها دارای پيشنهادهای مبتنی بر يافتهها بودند و ميدزان کداربردی
بودن اين پيشنهادها تنها در  0/2از مقاله ها خيلی زياد ،و در  96/1%مقاله ها ،زياد ارزيدابی شدد.
همچنين  1/21%از مقالهها به لحاظ کيفيت منابع در حد عيف ارزيابی شدند .همانگونده کده
مالحظه میشود ،در بسياری از پژوهشهای اين حوزه به ويژگدیهدای روان دنوی ابدزار مدورد
ا تفاده توجه کافی نشده و برر یهای روان نوی الزم به عمل نيامده ا ت .در حالیکده ايدن
مو و مهمی ا ت که میتواند به صحت جمدعآوری اطالعدا خدشده وارد دازد .همچندين،
پدژوهشگدران بده روشهدای پدژوهشی و آمدداری دداده و محدددودِ تدوصيددفی و همبسدتگی
بسنده کردهاند و کمتر به پژوهشهای توربی پرداختهاند.
همسو با اين يافته ،برر ی پاياننامههای کارشندا ی ارشد روانشنا ی در کشدور نيز نشدان
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داد که روش تحقي  62%از آنها از نو توصيفی بوده ا ت زصادقی .)9310 ،علیرغم تأکيد بر
کاربردی بودن پژوهش ها ،تلويحا عملی و کاربردی در اين حوزه با نقصان روبرو ت .از وی
ديگر ،اکثراً در پيشينه و ادبيا پژوهش از منابع با کيفيت باال ا تفاده نشده بود و اين در حالی
ا ت که پايههای هر مطالعه بر بستر مطالعا معتبر پيشين بنا میشود .لذا ،با توجه به اهميت
روزافزون پژوهشهای حوزه بهداشت روانی دانشوويان ،پيشنهاد میشود در پژوهشهای آتی،
اختاری ،و
حرکت بيشتری به مت مطالعا آزمايشی و شبهآزمايشی ،مدل ازی معادال
مطالعا مبتنی بر فراتحليلها انوام گيرد و همچنين توجه بيشتر و جدیتری به مراحل
مختلف روش انوام پژوهش ،از جمله ا تفاده از ابزارهای معتبر و روا که بومی شده باشند،
معطوو گردد ،امری که به توليد مقاالتی با کيفيت علمی باالتر میانوامد.
در محور دوم ،برر ی مو وعی پژوهشهای انوام شده در حوزه بهداشدت روان دانشدوويان،
 91مقوله مو وعی مشخص گرديدند .نگاهی بر اين مقولهبندی مو دوعی نشدان مدیدهدد کده
مو وعا مورد مطالعة پژوهشگران عالوهبر حوزههای آ يبشنا ی رواندی ،ز ،)99/1%اکثدراً در
حيطده دالمت روانی ز ،)92/6%و دازههدا و متیيدرهدای مرتب با آن مدانند معنويت ز،)1/6%
شخصيت و تحول ز ،)92/9%و ا ترس و هيوان ز )92/3%متمرکز بودهاند .در مقايسه بدا تأکيدد
بر اختالال روانپزشکی در پژوهشهای بهداشت روان کشور طی  9352تدا  9319زشدريفی و
همکاران ،)9312 ،اين روند پژوهشی در عين برخورداری از بالندگی ،به وی زمينههای جديددِ
بينرشتهای ،المتنگر ،و مثبتگرا حرکت کردها ت.
با وجود اين ،پژوهشهای بهداشت روانی ،بهخصوص در جمعيت دانشوويی ،نيازمند آن هستند
که مداخال پيشگيرانه و ارتقايی ،آ يبهای نوپديد ،و پژوهشهای مبتنی بر نياز نویهای
انوام شده در جامعه دانشوويان را مورد توجه بيشتر قرار دهند .براين ا اس ،پيشنهاد میشود
من همگامی با روندهای پژوهشی جهانی و روزآمد ،بومی ازی مو وعی و توجه به نيازهای روز
جامعه ،نيز مدّنظر پژوهشگران حوزه بهداشت روان دانشوويان قرارگيرد.
يکی از اهداو اصلی انوام پژوهشهای بهداشت روانی ،که در مواردی محق نمیشود ،ارائدة
پيشنهادهای کاربردی دقي و برخا ته از پژوهش از وی پژوهشگر ا ت به گونهای که بتواندد
در را تای ارتقای بهداشت روانی دانشوويان ،مورد ا تفاده دانشگاهها قرار بگيرد .در محور وم
مطالعه حا ر ،پژوهشهای بهداشت روانی دانشوويان به لحاظ کاربردی بودن پيشنهادهای ارائه
شده مورد برر ی قرارگرفتند .بدر ايدن ا اس ،تالش گرديد تا پيشنهادها با توجه به کاربرد آنهدا
در حوزههای مشخص مانند خوابگاههدای دانشدوويی ،دالمت جسدم و روان ،امدور فرهنگدی و
اجتماعی ،ورزش ،و آموزش د تهبندی شوند .متأ فانه ،با وجود اينکه در برخی پدژوهشهدا در
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اين زمينه خوب عمل شدها ت ،بسياری از پيشنهادهای ارائه شده در پژوهشهای ايدن حدوزه،
کلی ،عمومی و صرفاً مبتنی بر عقل ليم بودهاند .اين درحالی ا ت کده چنانچده پيشدنهادهای
مزبور برآمده از يافتهها و نتايا پژوهشها باشند و بهطور اختصاصی و ويژه برا اس زمينة مدورد
مطالعه مطرح گردند ،راهنماهای معتبدری بدرای اقددامهدای اثدربخش در حدوزه بهداشدت روان
دانشوويان خواهند بود.
محدوديتها:
در حالیکه همچنان مقالههای جديد در حوزه بهداشت روانی دانشدوويان در نشدريا و دمينارهای
علمی ارائه میشوند ،محدود بودن دامنه زمانی پژوهش حا در بده دالهدای  9316تدا ،9311
تعميم نتايا اين مطالعه را به پژوهشهدای اخيدر ز دال  9311تداکنون) بدا محددوديت روبدرو
می ازد .همچنين ،به علت آنکه پژوهشهای مشابه در داخل و خدارج کشدور انودام نشددهاندد،
امکان برر ی مقايسهای نتايا بهد ت آمده ميسر نگرديد.
پيشنهادها:
پيشنهاد میشود مطالعا ِ مروری ديگری درخصوص روندهای پژوهشی الهای اخير و برر ی و
ارزيابی پژوهشهای انوام شده طی اين الها از ابعاد مختلف صور بگيرد .اين نو مطالعهها
میتوانند برای ازماندهی ،اولويتبندی پژوهشهای آتی ،و افزايش بروندادهای پژوهشی اثربخش و
کاربردی ،منبع معتبری باشند.
تقدير و تشکر
پژوهشگران الزم میدانند از آقای دکتر مالباشی ،معاون وقت دانشوويی وزار علوم ،آقای دکتر
حميد يعقوبی ،مسئول دفتر مرکزی مشاوره وزار علوم ،خانم معصومه وقار ،کارشناس مسئول
دفتر مرکزی مشاوره وزار علوم ،و همکاران پژوهشی ،بهويژه آقای عيد اکبری زردخانه که در
پيشبرد اين پژوهش نقش داشتهاند ،تشکر به عمل آورند.
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