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تارٗخ ٍصَل2991/1/21 :

تارٗخ پذٗزش2991/5/5 :

چکیدُ
زهیٌِ ٍ ّدف :سالهت رٍاًٖ بِ ػٌَاى ٗىٖ اس هْن تزٗي ػَاهل هؤثز در ارتما ٍ تىاهلل اًالاًْا هوالَی هلٖ لَد ّل
پژٍّش پ٘ش بٌٖ٘ هشىالت افازدگٖ داًشجَٗاى بز اساس فزآٌٗ ٍ هوتَٕ خاًَادُ ٍ هْارت حل هاالِ در داًشجَٗاى هٖ با
رٍش بررسیً :وًَِ هَرد بزرسٖ ،اهل ً 162فز اس داًشجَٗاى داًشگاُ آساد اسالهٖ ٍاح ػلَم ٍ توم٘مات لشٍٗي بلَد آسهلَدًٖ
ّا بِ رٍش ًوًَِ گ٘زٕ خَ ِ إ چٌ هزحللِ إ اًتالای ل ً ٍ هم٘لاس افالزدگٖ ،ا ل زای ٍ اسلتزس ) ، (DASSهم٘لاس
خَدگشارش دّٖ فزاٌٗ خاًَادُ ٍ هم٘اس خَد گشارش دّٖ هوتَٕ خاًَادُ ٍ پزسشٌاهِ هْارت حل هاألِ ّپٌلز  )2988اس سلَٕ
آًاى تىو٘ل
یافتِ ّا :تول٘ل دادُ ّا با استفادُ اس زٗب ّوباتگٖ پ٘زسَى،آسهَى هماٗاِ ه٘اًگ٘ي ّا ٍ تول٘ل رگزسَ٘ى چٌ هتغ٘زٕ ًشاى داد
وِ ب٘ي فزآٌٗ ٍ هوتَٕ خاًَادُ ٍ هْارت حل هاألِ با افازدگٖ ،ا زای ٍ استزس در داًشجَٗاى راب ِ ٍجَد دارد بل٘ي فزاٌٗل ٍ
هوتَٕ خاًَادُ ،هْارت حل هاالِ ٍ هشىالت ػاطفٖ داًشجَٗاى دختز ٍ پاز تفاٍت ٍجَد ً ارد افشٍى بز اٗي ًتاٗج پژٍّش ًشاى
داد وِ فزآٌٗ ٍ هوتَٕ خاًَادُ ٍ هْارت حل هاالِ ،افازدگٖ داًشجَٗاى را پ٘ش بٌٖ٘ هٖ وٌٌ
ًتیجِ گیری :با تَجِ بِ لابل٘ت پ٘ش بٌٖ٘ افازدگٖ بز هبٌإ فزاٌٗ ٍ هوتَٕ خاًَادُ ،هٖ تَاى با تمَٗلت هْارتْلإ هزبلَه بلِ
فزاٌٗ ٍ ً٘ش پتاًا٘ل ّإ خاًَادُ ،اس بزٍس هشىالت ػاطفٖ جلَگ٘زٕ ًوَد

اٗلي

ٍاشگاى كلیدی :فزاٌٗ خاًَادُ ،هوتَٕ خاًَادُ ،هْارت حل هاالِ ،افازدگٖ


هقدهِ

سالهت رٍاًٖ 2بِ ػٌَاى ٗىٖ اس هْن تزٗي ػَاهل هؤثز در ارتما ٍ
تىاهل اًااًْا هواَی هٖ َد اٗي ًىتِ بِ ٍٗژُ در داًشجَٗاى
اس اّو٘ت با٘ار سٗادٕ بزخَردار است ّز چٌ داًشجَٗاى هؼوَالً
اس افزاد بزگشٗ ُ جاهؼِ وزدُ هٖ ًَ ؛ اها ه الؼات هتؼ د ًشاى
هٖ دّ وِ داًشجَٗاى ً٘ش هبتال بِ اًَاع اخلتالالت ٍ هشلىالت
ػاطفٖ 1هٖ با ٌ ٍ بز ّو٘ي اساسٌ ،اخت ػَاهل هؤثز در بزٍس
چٌ٘ي هشىالتٖ حائش اّو٘ت هٖ با  )2اگز چِ ٍجلَد بزخلٖ
هشىالت ػاطفٖ در داًشجَٗاى تا اً اسُ إ ًا ٖ اس ٍٗژگٖ ّإ
دٍرُ بلَؽ است ،اها اٗي اهز بِ ظزف٘ت بزلزارٕ ارتباه با دٗگزاى،
اداهللِ توللل٘ل ،اًتاللای للغل هللَرد ػاللللِ ،هاللائل اسدٍا ٍ
تؼار ات هَجَد در زاٗط ج ٗ ً٘ش باس هٖ گزدد )1
 2وار ٌاسٖ ار
لشٍٗي ،اٗزاى

رٍاًشٌاسٖ  ،داًشى ُ رٍاًشٌاسٖ ،داًشگاُ آساد اسالهٖ ٍاح لشٍٗي،

*

(ًَیسٌدُ هسؤٍل) Email: Heydarisamira01@gmail.com

1. Mental health
2.emotional difficulties

هشىالت ػاطفٖ ٍ رٍاًشلٌاختٖ اس ػَاهلل هْلن ٍ رٍ بلِ تشاٗل
ًاتَاًٖ ٍ ولاّش ػولىلزد در ح٘ لِ ّلإ اللٖ ،اجتولاػٖ،
تول٘لٖ ٍ ب٘ي فزدٕ در توام جَاهغ ّات بلز اسلاس گلشارش
هزوش وٌتزل ب٘وارْٗا  7/8درص هزداى ٍ  21/9درص اس سًلاى در
سٌ٘ي  28-11سالگٖ اس هشىالت ػاطفٖ ٍ رٍاًشٌاختٖ بِ ٍٗلژُ
افازدگٖ ٍ 9ا زای 1رًج هلٖ بزًل ّویٌل٘ي طبلك تاول٘ي
ساسهاى بْ ا ت جْاًٖ اس ّز چْار ًفزٗ ،ىٖ ٗا بِ ػبلارت دٗگلز
 15درص جوؼ٘ت جْاى هبلتال بلِ اخلتالالت رٍاًلٖ ،رفتلارٕ ٍ
ػاطفٖ ّاتٌ )9
آهارّا ًشاى هٖ دّ وِ تمزٗباً  12درص اس داًشلجَٗاى در طلٖ
ٗه سال ،ػالئن ٍ ًشاًِ ّإ اختالالت رٍاًشٌاختٖ را بز اساس
5
چْاره٘ي ٍٗزاست راٌّوإ تشا٘لٖ ٍ آهارٕ اختالالت رٍاًٖ
تجزبِ وزدً ٍ ػالٍُ بز اٗي ،تؼ اد سٗادٕ ّن در هؼلز خ لز
آس٘ب در آٌٗ ُ ّاتٌ  )1توم٘مات اًجام ُ در اٗزاى ًشاى هٖ
دّ وِ هشىالت ػاطفٖ تلَمم بلا ا ل زای ٍ افالزدگٖ دارإ
3. Depression
4. Anxiety
5. DSM-IV
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ب٘شتزٗي َ٘ع در ه٘اى هشىالت فزدٕ -اجتولاػٖ داًشلجَٗاى
است )5

خاًَادُ هشىل دار
فزاٌٗ ٕ

خاًَادُ غ٘زسالن

ؼ٘ف

لَٕ

ؼ٘ف

س ح و٘فٖ فزاٌٗ خاًَادُ

خاًَادُ سالن

خاًَادُ هشىل دار
هوتَاٖٗ

لَٕ

س ح و٘فٖ هوتَٕ خاًَادُ

وارٍل 2در پژٍّش خَد بلِ بؼیلٖ ػَاهلل هلؤثز بلز هشلىالت
ػاطفٖ ٍ رٍاًشٌاختٖ داًشجَٗاى ا ارُ هٖ وٌ وِ ػبارت اسلت
اس :ه٘ل بِ تفزٗوات هتؼ د اجتولاػٖ در همابلل تواٗلل بلِ درس
خَاً ى ،احت٘ا بِ پ٘شزفت در درٍس در بزابز احااس باوفلاٗتٖ،
تزس اس ابزاس ال٘ت در بزابز ه٘ل بلِ خلَد ًولاٖٗ ٍ ه٘لل بلِ
اسدٍا در بزابز هَاًؼٖ وِ اس آى جللَگ٘زٕ هلٖ وٌل  ،ارتبلاه بلا
جٌس هالالف ،هشلىالت التللادٕ ٍ تؼار لات فزٌّگلٖ بل٘ي
داًشجَٗاى اس ػَاهل هؤثز بز هشلىالت ػلاطفٖ آًْلا بلِ لوار
هٖرٍد )6
در ه ل ًظزٕ بافت ًگز فزاٌٗل ٍ هوتلَٕ خلاًَادُ ،هلٖ تلَاى
خاًَادُ ّا را بز اساس دٍ هؤلف فزاٌٗ ّلإ خلاًَادُ ٍ هوتلَٕ
خاًَادُ بِ چْار گًَِ خاًَادُ تما٘ن ًولَد هٌظلَر اس فزاٌٗل ّإ
خاًَادُ در اٗي ه ل ،وٌش ّاٖٗ است وِ بِ اػیلإ خلاًَادُ در
اً باق با ً٘اسّا ٍ لزاٗط ج ٗل ٗلارٕ هلٖ وٌل اس جوللِ اٗلي
وٌشّا هْارت همابلِ ،1اًؼ ا پذٗزٕ ،9هْلارت حلل هالالٍِ 1
تلو٘ن گ٘زٕ ،5هْارت ارتباطٖ ٍ 6جْت گ٘زٕ هذّبٖ 7هٖبا
هٖبا هٌظَر اس هوتَٕ خاًَادُ ً٘ش دا ت ّا ٍ9پتاًال٘ل ّلإ
خاًَادُ اػن اس درآهل  ،تولل٘الت ،لغل ٍ سلالهت جالواًٖ ٍ
رٍاًٖ هٖبا  )7هْن تزٗي هفزٍ ِ در ه ل فزاٌٗ ٍ هوتلَٕ
خاًَادُ حاوٖ اس اٗي ه لب است وِ اساسلاً خلاًَادُ ّلإ سلالن
خاًَادُ ّلاٖٗ ولِ بلِ لولاا فزاٌٗل ٍ هوتلَا اس لابل٘لت ولافٖ
بزخَردار ّاتٌ ) دارإ ػولىزد بْتزٕ در هماٗاِ با دٗگز خاًَادُ
ّإ ه زح در ه ل غ٘ز سالن ٍ هشىل دار) ّاتٌ )7
ه ابك ه ل فزاٌٗ ٍ هوتَٕ خاًَادُ ،پس اس گًَِ ٌاسٖ خاًَادُ
هٖ تَاى سِ ًَع تَصِ٘ تجَٗشٕ بزإ خاًَادُ ّا ارائِ ًوَد اٗي
سِ ًَع تجَٗش هبتٌٖ بز آس٘ب ٌاسٖ خاًَادُ هلٖ با ل تأو٘ل
بزًاهِ ّإ تجَٗشٕ بزإ خاًَادُ ّلإ سلالن در اٗلي هل ل بلز
1. Karol
2. Coping
3. Flexibility
4. Problem Solving
5. Decision Making
6. Communication Skills
7. Religious Orientation

«بزًاهِ ًگْ ارٕ اس خاًَادُ ٍ »8بزإ خلاًَادُ ّلإ غ٘زسلالن ٍ
هشىل دار فزاٌٗ ٕ ٍ هوتَاٖٗ بِ تزت٘لب بلز «ارتملا فزاٌٗل ّإ
خاًَادُ »9اس طزٗك آهَسش خاًَادُ ٍ «تَسؼِ هوتَٕ خاًَادُ»22
اس طزٗك ارائِ خ هات اجتواػٖ است )8
ىل سٗزً ،شاًگز گًَِ ّإ هاتلف خلاًَادُ در هل ل فزاٌٗل ٍ
هوتَٕ هٖ با ل ٗ )7ىلٖ دٗگلز اس هتغ٘زّلإ تلأث٘ز گلذار در
اختالل افازدگٖ ٍ رٍاًشٌاختٖ هْلارت حلل هالالِ هلٖ با ل
هْارت حل هاالِ ،هجوَػِ إ است وِ هؤلفلِ ّلإ لٌاختٖ،
رفتارٕ ٍ ًگز ٖ را اهل هٖ َد  )9حل هاالِ را فزاٌٗ چٌل
هزحلِ إ تؼزٗف وزدً وِ در آى فزد باٗ راب لِ ه٘لاى تجلاری
گذ تِ ٍ هاالِ هَجَد را درٗاب ٍ با تَجِ بِ آى ،راُ حل هٌاسبٖ
را اتااذ ًواٗ
بِ ًظز هٖ رس وِ در تواهٖ الگَّاٖٗ وِ بزإ حل هاالِ ارائلِ
ُ اً  ،هزاحل ٗا هؤلفِ ّإ ٌاساٖٗ هالالِ ،تول٘لل هالالِ ٍ
ارائِ راُ حل اس هؤلفِ ّإ اساسٖ هاالِ هواَی هٖ لَد ّلز
گاُ افزاد در ٗه ٗا ب٘ش اس ٗه هزحلِ هشلىل دا لتِ با لٌ ؛ اس
ػْ ُ حل هاالِ بز ًوٖ آٌٗ بٌابزاٗي در آهلَسش هْلارت ّلإ
حل هاالِ السم است وِ بِ اٗي هزاحل تَجِ َد )9
با تَجِ بِ ه الب ذوز ُ ،اٗي توم٘ك در پٖ ٗافتي پاسخ بِ اٗي
سَال است وِ آٗا فزاٌٗ ٍ هوتَٕ خاًَادُ ٍ دارا بَدى ٗا ًبلَدى
هْارت حل هاالِ هٖ تَاً ه٘شاى هشىالت ػاطفٖ ٍ رٍاًشٌاختٖ
داًشجَٗاى را پ٘ش بٌٖ٘ ًواٗ ؟ بلِ ػبلارت دٗگلز ،سلَال اصللٖ
پژٍّش حا ز اٗي است وِ آٗا فزاٌٗ ٍ هوتَٕ خاًَادُ ٍ هْارت
هاالِ هٖ تَاً هشىالت ػلاطفٖ را در داًشلجَٗاى پل٘ش بٌ٘لٖ
وٌٌ ؟ لذا با تَجِ بِ زٍرت ّإ ذوز ُ ٍ خالء پژٍّشلٖ در
بارٓ ًمش فزاٌٗل ٍ هوتلَٕ خلاًَادُ در پل٘ش بٌ٘لٖ هشلىالت
ػاطفٖ داًشجَٗاى در اٗزاى ،اًجام ه الؼِ حا ز زٍرٕ بِ ًظلز
هٖ رس
رٍش بررسی
اس ًظز اجزا ،پژٍّش تَص٘فٖ ٍ اس ًَع ّوبالتگٖ اسلت در اٗلي
پژٍّش ،فزاٌٗ ٍ هوتَٕ خاًَادُ ٍ ّویٌ٘ي هْارت حلل هالالِ
بِ ػٌَاى هتغ٘زّإ پ٘ش بٌ٘لٖ ٍ هشلىالت ػلاطفٖ ا ل زای،
افازدگٖ ٍ استزس) داًشجَٗاى بِ ػٌَاى تغ٘٘لز هلالن در ًظلز
جاهؼِ آهارٕ در اٗي پژٍّشً 822 ،فز اس داًشلجَٗاى
گزفتِ
هم للغ وار ٌاسللٖ ار ل داًشللگاُ آساد اسللالهٖ ٍاح ل ػلللَم ٍ
توم٘مات لشٍٗي در سلال تولل٘لٖ  99-91هلٖ با ل ًوًَلِ
گ٘زٕ بِ رٍش خَ ِ إ چٌل هزحللِ إ اًجلام گزفلت حجلن
ًوًَِ با تَجِ بِ تؼ اد هتغ٘زّا اس طزٗك ج ٍل هَرگلاى ً 162فلز

8. Family Maintenance Programs
9. Promoting Family Processes
10. Developing Family Social Services
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ً وِ ً 292فز دختز ٍ ً 292فز پاز هَرد بزرسٖ لزار

اًتاای
گزفتٌ
هم٘اس  DASSتَسط لٍَب٘اً  )22بزإ اً اسُ گ٘لزٕ ّوشهلاى
ت افازدگٖ ،ا زای ٍ استزس در افلزاد طزاحلٖ ل ُ ٍ اس
پاٗاٖٗ لابل لبَلٖ بزخَردار اسلت لزٗب آلفلإ وزًٍبلام فلزم
وَتاُ  12سؤالٖ) اٗي هم٘اس در ٗه ًوًَِ ً 122فزٕ اس جوؼ٘ت
داًشجَٖٗ ْز هشْ بلزإ افالزدگٖ  ،2/77ا ل زای ٍ 2/66
استزس  2/76گشارش ُ است )22
هم٘اس خَدگشارش دّٖ فزاٌٗ خاًَادُ تَسلط سلاهاًٖ بلز پاٗلِ
الگَٕ ًظزٕ فزاٌٗ ٍ هوتلَٕ خلاًَادُ سلاختِ ل ٍ دارإ 19
سَال ه ر ً 5وزُ إ اس واهالً هَافك ;  5تا ولاهالً هالالف;2
است وِ پٌج ح٘ ٔ تلو٘ن گ٘زٕ ٍ حل هالالِ ،هْلارت همابللِ،
اًاجام ٍ احتزام هتمابل ،هْارت ارتباطٖ ٍ باٍرّإ هذّبٖ را در
بز هٖ گ٘زد ًوزُ باال در ّز ٗه اس اٗي ح٘ ِ ّلا ًشلاًگز ٍجلَد
ب٘شتز آى فزاٌٗ در ه٘اى اػیإ خاًَادُ است بلِ هٌظلَر تؼ٘ل٘ي
پاٗاٖٗ هم٘اس فزاٌٗ خاًَادُ ،دٍ رٍش هواسبِ آلفلإ وزًٍبلام ٍ
 )9زٗب آلفا بِ تزت٘ب ،بلزإ
رٍش باسآسهاٖٗ بِ وار گزفتِ
ػاهل تلو٘ن گ٘لزٕ ٍ حلل هالالِ  ،%86هْلارت همابللِ ،2/88
اًاجام ٍ احتزام  ،2/76هْارت ارتباطٖ  ٍ 2/79باٍرّإ هلذّبٖ
 2/79گشارش ُ است.
هم٘اس خَد گشارش دّٖ هوتَٕ خاًَادُ تَسط سلاهاًٖ )1225
بز پاِٗ ه ل بافت ًگز فزاٌٗ ٍ هوتَٕ خاًَادُ طزاحٖ ُ است
ه ابك ه الؼِ ساهاًٖ ٍ صادق سادُ  )7اٗي پزسشٌاهِ 98 ،سَال
ه ر ً 5وزُ إ اس واهالً هَافك ;  5تا واهالً هاالف;ّ ،)2فلت
ػاهلِ :غل ٍ تول٘الت ،سهاى با ّن بَدى ،هٌابغ هالٖ ،سلالهت
جاواًٖ ٍ رٍاًلٖ ،فیلإ سًل گٖ ،ظلاّز ف٘شٗىلٖ ٍ تالْ٘الت
آهَس ٖ را هَرد ارسٗابٖ لزار هٖ دّ ًولزُ بلاال در ّلز ٗله اس
ػَاهل فَقً ،شاًگز وفاٗت ٍ ر اٗت ب٘شتز اػیإ خاًَادُ اس ّز
ٗه اس ح٘ ِ ّإ هَرد ارسٗابٖ است بلِ هٌظلَر تؼ٘ل٘ي پاٗلاٖٗ
هم٘اس هوتَٕ خاًَادُ زٗب آلفإ وزًٍبام بلزإ اٗلي ّفلت
ػاهل بِ تزت٘ب :بزابز بلا 2/81 ،2/79 ،2/79 ،2/76 ،2/88 ،2/86
ٍ  ٍ 2/85زٗب پاٗاٖٗ اٗي ػَاهل بِ َُ٘ باسآسهاٖٗ بلِ تزت٘لب
بزابللز  2/81 ٍ 2/81 ،2/79 ،2/71 ،2/78 ،2/77 ،2/89گللشارش
ُ است  )21رٍاٖٗ اٗي هم٘اس ّلن تَسلط سلاهاًٖ ٍ صلادق

سادُ  )7با استفادُ اس رٍش تول٘ل ػاهلٖ هَرد بزرسٖ لزار گزفتِ
است
پزسشٌاهِ هْارت حل هاالِ ّپٌز ،اٗي هم٘اس ،ادران افزاد را اس
تَاًاٖٗ حل هاالِ خَد اى اً اسُ هٖ گ٘لزد ٍ ّل آى ارسٗلابٖ
تلَرات افزاد اس تَاًاٖٗ حل هاالِ ،اجتٌای ٗا استمبال اس فؼال٘لت
ّإ حل هاالِ ،وٌتزل ّ٘جاًات ٍ رفتار ح٘ي حل هالالِ اسلت
اٗللي پزسشللٌاهِ  91هللادُ دارد ٍ تَسللط رفؼتللٖ ٍ بللا راٌّوللاٖٗ
خازٍٕ در سال  2975تزجوِ ٍ بزإ اٍل٘ي بار در اٗزاى اسلتفادُ
)29
راستگَ ٍ ّوىاراى  )21در پژٍّش خَد ،زٗب آلفإ وزًٍبلام
 2/82را بزإ اػتواد بِ ًفس در حل هاالِ 2/78 ،بزإ اسلتمبال
ٗللا اجتٌللای اس فؼال٘للت ّللإ حللل هاللالِ ٍ  2/72بللزإ وٌتللزل
ّ٘جاًات ٍ رفتار ح٘ي حل هاالِ بِ دست آٍردً
بزإ تؼ٘٘ي ٍ ب٘اى ٍٗژگٖ ّإ اطالػات وِ بِ ٍس٘لِ پزسشلٌاهِ
ّا جوغ آٍرٕ ُ است ٍ تجشِٗ ٍ تول٘ل ٗافتِ ّا ٍ دادُ ّلا اس
دٍ رٍش آهار تَص٘فٖ ٍ استٌباطٖ استفادُ بِ ػول آه ُ است
دادُ ّا با استفادُ اس ًزم افشار  SPSS-17هلَرد تجشٗلِ ٍ تول٘لل
لزار گزفت در باش آهار تَص٘فٖ اس لاخ ّلإ ه٘لاًگ٘ي ٍ
اًوزا استاً ارد ٍ بزإ آسهَى فز ِ٘ ّا اس آسهَى ّإ تول٘لل
رگزسَ٘ى گام بِ گامّ ،وباتگٖ پ٘زسَى ٍ هماٗاِ ه٘اًگ٘ي ّا t
هاتمل) استفادُ
یافتِّا
ًتاٗج ًشاى داد وِ  46درصل آسهلَدًٖ ّلا هجلزد ٍ  51درصل
آسهَدًٖ ّا هتاّل ّاتٌ  56درص آسهَدًٖ ّلا ل٘الاًس ٍ 11
درص آسهَدًٖ ّا فَق ل٘ااًس هٖ با ٌ  52درص آسهَدًٖ ّا
هزد ٍ  52درص آسهَدًٖ ّا سى ّاتٌ .
بِ هٌظَر بزرسٖ راب ِ ب٘ي فزاٌٗ ٍ هوتلَٕ خلاًَادُ ٍ هْلارت
حل هاالِ با افازدگٖ اس رٍش تول٘ل رگزسَ٘ى چٌ هتغ٘لزٕ بلا
خالصلِ ًتلاٗج حاصلل اس
استفادُ اس رٍش ّوشهاى استفادُ
تجشٗللِ ٍ تول٘للل رگزسللَ٘ى چٌل هتغ٘للزٕ بللا اسللتفادُ اس رٍش
ّوشهاى در ج ٍل وارُ  2ارائِ ُ است:

جدٍل(ً :)4تایج هعٌا داری هدل رگرسیَى برای پیص بیٌی افسردگی داًطجَیاى

گرٍُ
داًشجَٗاى

هٌبع تغییرات
رگزسَ٘ى
بال٘واً ُ
جوغ

هجوَع هربعات
221/592
2215/999
2152/592

با تَجِ بِ اٌٗىِ  ،R2درص ٍارٗاًس هشتزن فزاٌٗل ٍ هوتلَٕ
خاًَادُ ٍ هْارت حل هاالِ در پ٘ش بٌٖ٘ افالزدگٖ داًشلجَٗاى

درجِ آزادی
9
96
99

R

R2

F

سطح هعٌاداری

2/189

2/812

1/91

2/22

استً ،تاٗج ج ٍل ً ،2شاًگز آى است ولِ هجولَع هتغ٘لز ّلإ
پ٘ش ب٘ي هشتزواٌ  81درص اس افازدگٖ داًشجَٗاى را پ٘ش بٌٖ٘

پیص بیٌی اختالل افسردگی داًطجَیاى بر اساس فرآیٌد ٍ …
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هٖ وٌ ٍ با تَجِ بلِ اٌٗىلِ  Fهواسلبِ ل ُ در سل ح 2/22
هؼٌٖ دار است ،لذا ه ل رگزسَ٘ى خ ٖ هؼٌادار است بٌلابز اٗلي

زاٗب رگزسَ٘ى ٍ آسهَى هؼٌٖ دارٕ آًْلا هواسلبِ ٍ ًتلاٗج در
ج ٍل وارُ  2ارائِ ُ است

جدٍل( :)2ضرایب رگرسیَى ٍ آزهَى هعٌی داری برای افسردگی داًطجَیاى دختر ٍ پسر

گرٍُ
داًشجَٗاى

خطای هعیار
1/15
2/218
2/292
2/297

هتغیر
ثابت
هوتَٕ خاًَادُ
فزاٌٗ خاًَادُ
هْارت حل هاالِ

ًتاٗج ج ٍل وارُ ً 1شاى هٖ دّ وِ در گلزٍُ داًشلجَٗاى اس
ب٘ي هتغ٘ز ّإ پ٘ش ب٘ي  ،فمط هْلارت حلل هالالِ للادر بلِ
پ٘ش بٌٖ٘ افازدگٖ است ٍ آسهلَى  tبلزإ هؼٌلا دارٕ لزٗب
رگزسللَ٘ى آى در س ل ح ووتللز اس  2/22هؼٌللا دار اسللت للزٗب
استاً ارد رگزسَ٘ى ًشاًگز آى است وِ سْن هْارت حل هالالِ
در پ٘ش بٌٖ٘ افازدگٖ داًشلجَٗاى بزابلز )Beta ; - 2/129
است هٌفٖ بَدى زٗب رگزسَ٘ىً ،شاًگز راب لِ هٌفلٖ بل٘ي
هْارت حل هاالِ ٍ افازدگٖ در داًشجَٗاى است

Beta

آهارُ t

-------2/299
2/277
-2/129

-2/29
2/992
2/629
-1/222

سطح هعٌی داری
2/911
2/951
2/222
2/229

بِ هٌظَر بزرسٖ هؼٌٖدار بَدى تفاٍت ب٘ي ه٘اًگ٘يّلإ ًولزات
فزاٌٗ ٍ هوتَٕ خاًَادُ ،هْارت حل هاالِ ٍ هشلىل افالزدگٖ
داًشجَٗاى در دٍ گزٍُ دختزاى ٍ پازاى با تَجِ بلِ تلاث٘ز هتغ٘لز
هاتمل گزٍُ بٌ ٕ جٌا٘تٖ داًشجَٗاى بلز ًولزات هتغ٘لز ّلإ
ٍاباتِ ،اس آسهَى  tهاتمل بزإ هماٗاِ ه٘اًگ٘ي ّلإ دٍ گلزٍُ
بزإ ّز ٗه اس هتغ٘زّإ ٍاباتِ ،بِ طَر ج اگاًِ اسلتفادُ ل
بٌابز اٗي هٖ تَاى فز ٘ات فزػٖ ذٗل را در بلارٓ فز لِ٘ اصللٖ
هَرد بزرسٖ لزار داد

جدٍل (ً :)9تایج آزهَى  tبرای هقایسِ ًورات فرایٌد خاًَادُ ٍ اختالل افسردگی در دٍ گرٍُ دختراى ٍ پسراى داًطجَ

هتغیر ّا
تلو٘ن گ٘زٕ ٍ حل هاالِ
هْارت همابلِ
اًاجام ٍ احتزام هتمابل
هْارت ارتباطٖ
باٍر هذّبٖ
فزاٌٗ خاًَادُ ول)

گرٍُ
دختزاى
پازاى
دختزاى
پازاى
دختزاى
پازاى
دختزاى
پازاى
دختزاى
پازاى
دختزاى
پازاى

هیاًگیي
91/26
11/96
12/71
19/21
17/81
17/26
15/61
17/81
12/92
28/18
297/72
212/21

چٌاًىِ ًتاٗج ج ٍل وارُ ً 9شاى هٖ دّ با تَجِ بِ اٌٗىلِ
ّإ هواسبِ ُ بزإ تواهٖ خزدُ هم٘اسْإ فزآٌٗ خاًَادُ در
دٍ گزٍُ دختزاى ٍ پازاى در س ح  2/25هؼٌا دار ً٘ات ،بٌابزاٗي
ب٘ي فزاٌٗ خاًَادُ در دٍ گزٍُ داًشجَٗاى دختلز ٍ پالز داًشلگاُ
آساد اسالهٖ تفلاٍت هؼٌلا دارٕ ٍجلَد ًل ارد در ًت٘جلِ فز لِ٘
پژٍّشٖ هبٌٖ بز ٍجَد تفاٍت بل٘ي فزاٌٗل خلاًَادُ در دٍ گلزٍُ
داًشجَٗاى دختز ٍ پاز داًشلگاُ آساد اسلالهٖ تأٗ٘ل ًولٖ لَد
ه الب اٗي فلل در دٍ بالش تٌظل٘ن ٍ ه لزح گزدٗل ُ اسلت
باش اٍل بِ بوث در هَرد ًتاٗج اختللا دارد در بالش دٍم
فلل هو ٍدٗتّا ٍ پ٘شٌْادات پژٍّشٖ ارائِ گزدٗ ُ است

اًحراف استاًدارد
9/27
8/82
8/81
8/17
9/66
9/59
8/81
9/86
6/17
5/76
29/98
22/77

t

df

-2/262

98

-2/75

98

-2/951

98

-2/271

98

2/67

98

-2/968

98

هعٌی داری
2/11
2/15
2/71
2/11
2/29
2/99

t

بحث ٍ ًتیجِگیری
فز ِ٘ :ب٘ي فزاٌٗ ٍ هوتلَٕ خلاًَادُ ٍ هْلارت حلل هالألِ بلا
افازدگٖ در داًشجَٗاى راب ِ ٍجَد دارد
اٗي ٗافتِّا با پژٍّشْإ جْاًٖ  ،)25صادقسادُ ٍ سلاهاًٖ ،)7
ٍل٘ه ٍ 2پتزٗه )26 1هه گل رٗه ٍ )27 9استٌگزّ ٍ 1وىاراى
ّوىاراى ّ )28واَ است
1. Volich
2. Petric
3. Goldric
4. Stanger
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جْاًٖ  )25در پژٍّش خَد با ّل هماٗالِ ابؼلاد سلاسگارٕ ٍ
سالهت رٍاى فزسً اى در چْارگًَِ هاتلف خاًَادُ بز اساس ه ل
فزاٌٗ ٍ هوتَٕ خاًَادُ بِ اٗي ًتاٗج ا ارُ هٖوٌ وِ گًَِّلإ
هاتلف خاًَادُ در هتغ٘ز ساسگارٕ ٍ در ابؼاد سلاسگارٕ اجتولاػٖ،
خللاًَادگٖ ٍ سللاسگارٕ وللل ٍ در هتغ٘للز سللالهت رٍاى در ابؼللاد
افازدگٖ ٍ ا زای دارإ تفاٍت هؼٌادارٕ با ٌ صلادق سادُ ٍ
ساهاًٖ ً٘ )7ش در پژٍّش خَد ا ارُ دارً ولِ دٍ بؼل فزاٌٗل ٍ
هوتَٕ خلاًَادُ هلٖ تَاًل افالزدگٖ را بلِ صلَرت هؼٌلادار در
ًَجَاًاى پ٘شبٌٖ٘ ًواٌٗ در پژٍّش ٍل٘ه ٍ پتزٗله ّ )26لن
هشا گزدٗ وِ ٍلتٖ خاًَادُ إ با س ح پلاٌٖٗ٘ اس فزاٌٗل ّا،
اجتٌای را بِ ػٌَاى استزاتژٕ همابلِ بِ فزسً خَد هٌتمل ساسد بلِ
احتوال لَٕ هَجٖ اس افازدگٖ ٍ ا ل زای را در سلالْإ اٍل٘لِ
ًَجَاًٖ ٍٕ رلن خَاّ سد هه گل رٗه ّ )27ن تأث٘ز لَه٘لت
را بِ ػٌلَاى ػاهلل هْلن در تل ارن هول٘ط خلاًَادُ بلز ه٘لشاى
افازدگٖ افزاد هَرد ه الؼِ لزار دادً ٍ اػالم وزدً وِ اس ه٘لاى
فزاٌٗ ّإ خاًَادگٖ تٌْا وٌش تلو٘نگ٘زٕ در ه٘شاى افالزدگٖ
هؤثز است استٌگز ٍ ّوىاراى ّ )28ن در پلژٍّش خلَد ًشلاى
دادً وِ هَاردٕ اس فزاٌٗ ّإ خاًَادًُ ،ظ٘ز رٍابلط خلاًَادگٖ ٍ
رٍ ْإ حل هاالِ پ٘شبٌٖ٘ ً٘زٍهٌ ٕ بزإ ػ م سالهت رٍاًٖ
ٍ ٍاباتگٖ بِ هَاد ها ر در جَاًاى است
در تب٘٘ي اٗي ٗافتِ وِ ب٘ي فزاٌٗ ٍ هوتَٕ خاًَادُ ٍ هْارت حل
هاالِ با افازدگٖ در داًشجَٗاى ارتباه ٍجَد دارد ،باٗ گفت ولِ
اٗي پژٍّش در پٖ ٗافتي پاساٖ بزإ اٗي پزسلش بلَد ولِ آٗلا
فزاٌٗ ٍ هوتَٕ خاًَادُ داًشجَٗاى ٍ هْارت حل هاالِ در آًْلا
هٖتَاًٌ اختالل افازدگٖ را در آًاى پل٘شبٌ٘لٖ وٌٌل ٗلا خ٘لز؟
هٌظَر اس فزآٌٗ ٍ هوتَٕ خاًَادُ ،دٍ بؼ اس ًظام خاًَادگٖ است
وِ در ه ل  FPCهؼزفٖ گزدٗل ُ اًل  )8بلز اسلاس اٗلي هل ل
ٌّگاهٖ وِ فزد اس هوتَٕ خاًَادگٖ خَٗش ساي هٖ گَٗل بلِ
ٍالغ و٘ف٘ت خاًَادُ را در هلَاردٕ ّویلَى لغل ،تولل٘الت،
سهاى با ّن بَدىٍ ،جَد ٗا ػ م ٍجَد فیإ خلَصلٖ را هلَرد
تَجِ لزار هٖدّ ٍ ٍلتٖ بِ ارسٗابٖ فزاٌٗ خاًَادُ هٖپلزداسد بلِ
وٌش هْارتّاٖٗ باس هلٖگلزدد ولِ خلاًَادُ را در رٍٗلارٍٖٗ بلا
زاٗط ٍ ً٘اسّإ ج ٗ ٗارٕ هٖ دّ ٍ هَجب بزلزارٕ تؼلادل ٍ
اً باق دٍبارُ آى هٖ گزدد ًمش ج ٕ اٗي دٍ بُؼ پ٘ش اس اٗي در
راب ِ با ه٘شاى خَد گااتگٖ ًَجَاًاى  ،)29جْلتگ٘لزّٕلإ
ّ اًگ٘شش پ٘شزفت ٍ ادران ًَجَاًاى اس و٘ف٘ت سً گٖ ٍ ًَع
الگَّإ ارتباطٖ وِ بِ وار هٖگ٘زًل  ،هلَرد تأٗ٘ل للزار گزفتلِ
است  )12اها چٌاًیِ اس ٗافتِ ّلا بزهلٖ آٗل هشلىل افالزدگٖ
داًشجَٗاى با بُؼ فزاٌٗ ٍ هوتلَٕ خلاًَادُ آًْلا ٍ هْلارت حلل
هاالِ آًاى در ارتباه است ٍ بلِ اٗلي تزت٘لب ولِ بل٘ي فزاٌٗل ٍ
هوتَٕ خاًَادُ با افازدگٖ راب لِ هٌفلٖ ٍ هؼٌلادار ٍجلَد دارد،
اٗ هَاجِْ با چٌ٘ي ًت٘جِ إ چٌ اى دٍر اس ذّلي ّلن ً٘الت،
چزا وِ اس ٗه سَ ،ارسٗابٖ باال اس هوتَٕ خاًَادُ ًشاى هٖ دّل

سویرا حیدری 93 /

وِ فزد اس اٗي لاوت اس سً گٖ خلَد ر لاٗت ًالبٖ دارد ٍ اٗلي
هَ َع ػاهل هؤثزٕ در واّش هشىالت ػاطفٖ اٍست اس سَٖٗ
دٗگزٍ ،لتٖ اٍ ًوزُ إ باال در فزاٌٗ ّإ خاًَادگٖ بِ دست هلٖ
آٍرد؛ در حم٘مت اس ٍجَد هْارتّاٖٗ در خاًِ ساي هٖگَٗ ولِ
در لبال چالشّإ پ٘ش آه ُ بِ وار گزفتِ ٍ بِ احتوال سٗلاد
بِ اٍ آهَختِ اً وِ اًااى در سزًَ لت خلَٗش سلْ٘ن اسلت ٍ
ّوَارُ هٖ تَاً اس خَد بِ ػٌلَاى اّزهلٖ بلزإ تغ٘٘لز اسلتفادُ
وٌ  )26اس سَٖٗ دٗگز در خاًَادُإ اس اٗي دسلت ،فلزد هجلالٖ
ب٘شتز هٖٗاب تلا اس افىلار ٍ احااسلات خلَٗش سلاي بگَٗل ٍ
دٗگزاى را در تجزبِ ّإ الٖ خَد سْ٘ن ساسد اٗي هَ لَع
تا ح ٕ اس وٌتزل را در اخت٘ار اٍ هٖگذارد ٍ سلْن بلٖ بل ٗلٖ در
ه٘شاى افازدگٖ ٍٕ باسٕ هٖوٌ )7
راب ِ ب٘ي اختالل افازدگٖ داًشجَٗاى ٍ هْارت حلل هالالِ در
آًاى ً٘ش هٖ تَاى گفت وِ افزادٕ وِ هْارت حلل هالالِ خلَبٖ
دارً  ،ووتز اس والاًٖ ولِ فالل اٗلي هْلارتّلا ّالتٌ  ،دچلار
افازدگٖ هٖ ًَ  )12هْارت حل هاالِ ا ارُ بلِ ٗله فزاٌٗل
ٌاختٖ – رفتارٕ دارد وِ تٌَػٖ اس پاسخ ّإ ب ٗل ٍ بلالمَُ را
بزإ همابلِ با زاٗط هشىل ساس فزاّن هٖوٌ ٍ اهىاى اًتالای
بْتزٗي ٍ هؤثزتزٗي پاسخ ّا را افشاٗش هٖ دّ )11
بِ طَر ولٖ هٖ تَاى گفت ٍلتٖ وِ هْارتّلإ حلل هالالِ در
فزد ٍجَد دا تِ با بِ ػٌَاى ٗه سپز در همابلل ٍللاٗغ هٌفلٖ
ػول هٖوٌ هْارتّإ حل هاالِ با تَجلِ بلِ هاّ٘لت لىل
داًش ٍ تَاًاّٖٗإ ذٌّٖ ٍ تجزبِ لبلٖ راُ حللّلإ هَجلَد ٍ
هتفاٍتٖ ّاتٌ هْارت حل هاالِ ٗه فزاٌٗ درن ٍ تفىز خلّاق
است وِ هٌجز بِ اٗجاد راُ حلل ٍ تَاًلاٖٗ تزو٘لب راُ حلل ّلا
هٖ َد ٍ باػث هٖ لَد ولِ هْلارت داًشلجَٗاى در همابللِ بلا
چالش ّا ٍ هشىالت سً گٖ افشاٗش ٗاب وِ اٗلي بلِ ًَبلِ خلَد
هَجب واّش هشىالت ػاطفٖ در آًْا هٖگزدد )19
اس سَٖٗ در بارٓ لابل٘ت پ٘ش بٌٖ٘ هشىالت افازدگٖ داًشجَٗاى
بز اساس هْارت حل هاالِ آًاى ّن هٖتَاى بِ اٗي ًىتلِ ا لارُ
وزد وِ آگاّٖ هٌاسب اس هْارتّإ سً گٖ ٍ بلِ ٍٗلژُ هْلارت
حل هاالِ افزاد را لادر هٖ ساسد تا در ًت٘جِ بلِ ولاربزاى آًْلا در
سً گٖ رٍسهزُ لادر ًَ تا تؼار ّإ خَد را با ّوالاالى بلِ
ًوَُ ساسً ُ إ حل ًواٌٗ  ،ه٘شاى وٌتزل تىاًلِ خلَد را افلشاٗش
دٌّ  ،در هَارد هَاجِ ى با هشىالت ٍ چالشّإ رٍسهزُ ،راُ
حل ّإ هٌاسب ٍ بالغاًِ اًتاای وٌٌ وِ اٗي اهز هَجب هٖ َد
هماٍهت رٍاًشٌاختٖ فزد در رٍ ٗلا رٍٗلٖ بلا فشلارّإ درًٍلٖ ٍ
ب٘زًٍٖ ب٘شتز َد ٍ در ًت٘جِ اس ه٘لشاى هشلىالت ػلاطفٖ آًْلا
بىاّ ٍ )11لٖ در اداهِ بوث هٖ تَاى بِ اٗي ًىتِ ا ارُ ولزد
وِ خاًَادُ ّإ سالن در ه ل فزاٌٗ ٍ هوتَٕ خاًَادُ بلِ لولاا
فزاٌٗ ّإ خاًَادگٖ اس لابل٘ت هٌاسبٖ بزخَردار ّالتٌ  ،فزصلت
تؼاهل ب٘شتز را بزإ اػیإ خاًَادُ بِ ٍٗژُ فزسًل اى هْ٘لا هلٖ
ساسً ٍ اٗي هْ٘اساسٕ هٖ تَاً هَجب گزدد تا اػیلإ خلاًَادُ

… ٍ پیص بیٌی اختالل افسردگی داًطجَیاى بر اساس فرآیٌد

هو ٍدٗت سهاى ٍ لَغٖ ٍ ػ م توزوش ولافٖ هوىلي اسلت بلا
دلت واهل اًجام ًش ُ با
تطکر ٍ قدرداًی
ٍ اس داًشللگاُ ٍ ول٘للِ داًشللجَٗاى داًشللگاُ آساد اسللالهٖ ػلللَم
، توم٘مات لشٍٗي وِ در اًجام اٗلي پلژٍّش هلا را ٗلارٕ وزدًل
ٗووال تشىز ٍ ل رداًٖ بِ ػول هٖ آ
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بتَاًٌ افىار ٍ احااسات خَد را بلِ دٍر اس ووتلزٗي تْ ٗل ابلزاس
ِ بل،ًَٕواٌٗ در خاًَادُّإ سالن بِ لواا ه ل فزاٌٗل ٍ هوتل
ٕدل٘ل هٌاسب بَدى س ح هْارت توول افزاد در بزابلز اٗل ُّلا
)8 ٌّهاتلف اس خَد لابل٘ت ًشاى هٖ د
ٖ اجتولاػ-ًٖاس هو ٍدٗت ّإ پژٍّش اٗي است وِ زاٗط رٍا
ٕداًشجَٗاى بِ ٍٗژُ آًْاٖٗ وِ دارإ طبمات اجتواػٖ – التلاد
پاٗ٘ي ّاتٌ بِ راحتٖ حا ز ً٘اتٌ اطالػات سًل گٖ خلَد را در
اخت٘ار هومك لزار دٌّ للذا اهىلاى دارد باشلٖ اس اطالػلات اس
ٍ سَٕ اٗي گزٍُ اس داًش آهَساى بِ درستٖ تىو٘ل ًشل ُ با ل
ِپز وزدى پزسشٌاهِ بِ ٍس٘لِ داًشجَٗاى در داًشگاُ با تَجلِ بل
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