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مقدمه :دوره دانشجویی دوره ی استرس زایی می باشد ،در نتیجه میتوان انتظار داشت که درصدی از دانشجویان در

اصیل پژوهشی

معرض بیماری های روانی قرار بگیرند ،به همین علت در این پژوهش شاخص های حمایت اجتماعی ادراک شده،
سخت رویی روانشناختی و بلوغ اجتماعی با سالمت روانی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی

پيشينه پژوهش

مشهد انتخاب و بررسی شدند.

تاریخ دریافت99/03/12 :

روش كار 4 :پرسشنامه¬ تحت عنوان؛ مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده ،مقیاس سخت رویی

تاریخ پذیرش99/04/29 :
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حمایت اجتماعی ادراک شده
سخت رویی
بلوغ اجتماعی
سالمت روان
دانشجویان

کوباسا ،بلوغ اجتماعی رائو و پرسشنامه سالمت عمومی ( ،)GHQتوسط  164نفر از دانشجویان دانشکده
علوم¬پیراپزشکی ،که در سال  1396بصورت تصادفی انتخاب شدند ،تکمیل گردید.
نتايج :میانگین سنی دانشجویان شرکت¬کننده در این طرح 20.85 ±1.52سال بود ،که  %73.8دانشجویان دختر
و %26.2دانشجویان پسر بودند .میانگین کلی نمره سالمت روان در این مطالعه  22.87± 12.65بود .همچنین
همبستگی منفی معنی¬داری بین نمره سالمت روان با نتایج سه آزمون دیگر مشاهده شد R= -0.38 ( ،برای آزمون
رائو R=- 0.48 ،برای حمایت اجتماعی و  R=- 0.43برای سخت رویی با  )P-value<0.05به این معنی که
هرچه فرد در وضعیت بهتری از نظر سالمت روان قرار دارد ،نمره باالتری از نظر حمایت اجتماعی ادراک شده ،بلوغ
اجتماعی و سخت رویی کسب کرده است.
نتيجه گيري :با توجه به رابطه معنی¬داری که بین سالمت روان و سه مولفه مورد سنجش دیگر در دانشجویان
مشاهده شد ،می¬توان گفت هرچه در یک فرد ،مولفه¬هایی نظیر حمایت اجتماعی ادراک شده ،بلوغ اجتماعی و
سخت¬رویی پررنگ¬تر باشد ،از سالمت¬روانی باالتری نیز برخوردار است.

نحوه ارجاع بهاين مقاله

HashemianNezhad F, Mostafapour S, Olumi Sh, MaddahiNezhad M. Investigating the relationship between
perceived social support, social maturity and psychological hardiness with students' mental health. Horizon of
Medical Education Development. 2020;11(2):54-75

مقدمه

دانشگاه ها به عنوان یکی از بخش های تاثیر گذار جامعه،

توجه به سالمت روان افراد یک جامعه ،نه تنها سبب

که غالب افراد تشکیل دهنده آن ،جوانان می باشند ،بیش از

کاهش هزینه های درمانی در این حوزه می گردد ،بلکه

همه نیازمند بسترسازی در این زمینه و توجه به این بعد

الزمه پیشرفت آن جامعه نیز محسوب می شود .از این میان،
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دوران دانشجویی به دلیل حضور عوامل مختلف

سالمت روان با مقیاس ها و شاخص های مختلفی از جمله

مانند اختالفات خانوادگی ،نزاع های دوستانه در محیط

"حمایت اجتماعی ادراک شده" که به ارزیابی ذهنی هر

دانشگاه (که این محیط نسبت به سال های قبلی تحصیل

فرد از اطرافیان برمی گردد" ،سخت رویی" که به مقاومت

نسبتا جدید می باشد) ،حضور جنس مخالف در کالس

فرد بستگی دارد و "بلوغ اجتماعی" که احساس مسئولیت

درس ،رفتار های گوناگون اساتید با دانشجویان و

هر فرد را نشان می دهد سنجیده می شود (.)7 .6

ناسازگاری های دانشجویان خوابگاهی با هم دوره ای تنش

برای اولین بار "  "Cobbحمایت اجتماعی را یک

زا و پر اضطراب می باشد ()2؛ بر همین اساس میتوان انتظار

"آگاهی" تعریف کرد ،که فرد به وسیله ی آن خود را باور

داشت که درصدی از دانشجویان در معرض بیماری های

می کند ،توسط دیگران دوست داشته می شود و با بقیه افراد

روانی قرار بگیرند ،یا مسیر تحصیل را با استرس بیشتری طی

جامعه ارتباط برقرار می کند؛ بقیه ی پژوهشگران نیز

کنند .به همین علت سالمت روان دانشجویان دارای اهمیت

حمایت اجتماعی را تبادالت بین فردی می دانند که شامل

است.

عاطفه ،تایید ،تصدیق ،یاری ،تشویق و اعتبار دادن به

بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت ،سالمت روان

احساسات است.

نوعی سالمت تعریف شده که با استفاده از آن افراد می

به طور کلی "حمایت اجتماعی" شامل شبکه ای از افراد

توانند از تواناییهای خود استفاده کنند ،در جامعه فعال و

است که هنگام کمک قابل دسترس باشند ،این حمایت به

کارامد باشند (شامل درس خواندن ،کار کردن و روابط

دو صورت می باشد :اعمالی را که به وسیله ی اعضای شبکه

صحیح با جامعه ) و به طور کلی نیازهای زندگی روزمره را

ی اجتماعی انجام می شود تا به فردی که نیاز دارد کمک

برآورده سازند؛ چنین افرادی بر فشارهای معمول زندگی

شود "حمایت دریافتی" است و دیگری مفهومی است که به

غالب می شوند ،دوستان ،خانواده ی خوب و یک زندگی

ارزیابی ذهنی افراد در مورد دیگران برمی گردد که آیا

مستقل دارند و از آن راضی هستند.

توسط آنها دوست داشته می شوند یا قابل احترام هستند،

به گزارش سازمان جهانی بهداشت ( ،)WHOسالمت

"حمایت ادراکی" گفته می شود(.)8

روان ،نیازی اساسی است که برای بهبود کیفیت زندگی

درسال های اخیر تحقیقات بسیاری در زمینه ی پیامدهای

انسان امری ضروری می باشد( .)3پژوهشگران تعاریف

روانی-اجتماعی این مقیاس در جامعه انجام شده است ،این

متعدد از سالمت روان دارند  )4( Goldestinآن را تطابق

پژوهش ها نیز نشان داده که حمایت اجتماعی مطلوب می

بین اعضا و محیط در رسیدن به اهداف خود می داند؛

تواند احساس تنهایی ،پاسخ به استرس ( ،)10 .9احساس

 )5( Chauhanآن را وضعیتی از بلوغ روانشناختی می

خود کارآمدی ( ،)11سرزندگی تحصیلی ( )12و سازگاری

داندکه عبارت اند از حداکثر رضایت به دست آمده از

اجتماعی ()13را افزایش دهد و باعث افزایش پایبندی

تقابل فردی و اجتماعی ،که شامل احساسات و واکنش های

بیماران قلبی به توصیه ی پزشکی می شود ()14؛ نبود

مثبت نسبت به خود و دیگران می باشد .به طور کلی ،باال

حمایت اجتماعی ادراکی نیز باعث مشکالتی در فرد و

بودن سالمت روانی و واکنش عاطفی مناسب افراد ،کیفیت

جامعه می شود که در این رابطه نیز پژوهش هایی انجام شده

کار را باال می برد.

برای مثال نبود این گونه حمایت باعث اعتیاد به اینترنت می
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شود( ،)15در پژوهشی دیگر نشان داده شد که در مصرف

می شود آن ها دنیای پیرامون خود را با ارزش ببینند و حس

مواد روان گردان اگر حمایت خانواده ،دوستان و بقیه افراد

مسئولیت پذیری در آن ها شکل می گیرد؛ نبود این ویژگی

به موقع و درست باشد میتواند فرد را دربرابر وسوسه ی

در شخص باعث فرسودگی شغلی نیز می شود (.)22

مصرف این گونه مواد محافظت کند(.)16

عالوه بر حمایت اجتماعی و سخت رویی ،بلوغ اجتماعی

مولفه ی دیگری که سالمت روان به واسطه آن سنجیده

هم جز شاخص های مورد بررسی در پژوهش حاضر می

می شود"،سخت رویی روانشناختی" می باشد ،این مولفه

باشد؛ که به معنی احساس مسئولیت نسبت به دیگران ،عالقه

تعاریف مختلفی دارد؛ از جمله این که سخت رویی ترکیبی

به زندگی مشترک و برقراری روابط عمیق و پایدار در فرد

از باورها درمورد خویشتن و جهان است که از سه مولفه ی

است و شامل پذیرش نقش های اجتماعی و برقراری تعامل

مبارزه طلبی ،تعهد و کنترل تشکیل شده است ()17؛ افرادی

با دیگران می باشد.

که این خصوصیت ها را دارند در مشکالت به خود متکی

بلوغ اجتماعی متشکل از مهارت ها و ابعاد گوناگونی

اند و با تالش آن ها را حل می کنند؛ در تعریف دیگری به

مانند؛ رفتار مسئوالنه اجتماعی ،روابط اجتماعی با هم سن و

عنوان گروهی از ویژگی های شخصیتی افراد نام برده شده

سال ها و بقیه افراد ،مقابله با هیجانات و تصمیم گیری و...

که یک منبع مقاومت را در مواجهه با رویدادهای استرس

است و طی فرایندی به دست می آید که در آن فرد باورها،

زای زندگی فراهم می کند؛ این گونه افراد قدرت کنترل بر

هنجارها ،مهارت ها ،انگیزه ها و رفتارهایی را کسب می

وقایع زندگی را دارند و به جای دوری از مشکالت ،از آن

کند که توانایی مواجهه با محیط اجتماعی در حال توسعه را

ها برای پیشرفت خود استفاده می کنند.

به آن می دهد و به افراد کمک می کند تا محیط اجتماعی

در مورد سخت رویی و رابطه ی آن با شاخص های

اطراف را بیش از پیش درک کنند و بر آن تاثیر بگذارند.

دیگر ،پژوهش هایی انجام شده که به دلیل اهمیت این گونه

بی تردید امنیت و سالمت جامعه ،ارتباط مستقیمی با وجود

پژوهش ها و رابطه ای که با سالمت روان دارند ترجیح داده

رفتارهای اجتماعی رشد یافته در اعضای آن دارد (.)23

شد مواردی ذکر شود ( .)6طی این پژوهش ها افرادی که

بـا توجـه بـه نتایج پژوهش هایی که تاکنون در این زمینه

دارای سخت رویی شخصیتی هستند در واقع اثرات مضر

انجام شده است ،شناسایی عوامل روانشناختی نامبرده و

استرس را نفی و سالمت روان در این افراد افزایش می یابد؛

برنامه ریزی در جهت تقویت و بهبود این ویژگی ها ،تاثیر

با امیدواری ( ،)18احساس موفقیت

مهمی در یادگیری و ارتقای عملکرد تحصیلی دانشجویان،

(،)19کیفیت زندگی بیماران مبتال به افسردگی و میزان دین

خواهد داشت و تاثیر سالمت روان بر یادگیری ،بارها در

داری ( )20رابطه مثبت معنا داری دارد؛ چون افراد دین دار

متون علمی به اثبات رسیده ،لذا هر عاملی که یادگیری و

می توانند رویدادهای زندگی را بیشتر کنترل کنند و

پیشرفت تحصیلی را تحت تاثیر قرار دهد ،نیازمند بررسی

احساس تعهد بیشتری به اعمال و رفتارشان داشته باشند ،در

خواهد بود .از طرفی فشارهای روانی ناشی از دوره

نتیجه سخت رویی و به دنبال آن سالمت روانی باالیی

دانشجویی ،یک موقعیت تنش زا در برخی دانشجویان ایجاد

دارند .بین شیوه ی فرزند پروری مقتدرانه والدین ( )21با

و عملکـرد تحـصیلی آن هـا را کـاهش داده و اثـرات

سخت رویی فرزندان رابطه معناداری وجود دارد که باعث

نامطلوبی بر بهداشت روانی و جسمانی آن ها به جا می

این ویژگی
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گـذارد .با توجه به اهمیت دوران دانشجویی و نقشی که در

بررسی بود و مرحله دوم به صورت خوشه ای؛ به گونه ای

آماده سازی افراد برای ورود به مشاغل مختلف دارد ،اهتمام

که از دانشجویان هر ترم ،چند کالس انتخاب و از برخی

به ویژگی های روانشناختی نامبرده و تقویت متغیرهـای

دانشجویان به طور تصادفی خواسته شد در زمان استراحت و

حمایت اجتماعی ادراک شده  ،سخت رویی روانشناختی و

با آرامش کامل به سواالت پرسشنامه پاسخ دهند .هر یک از

بلوغ اجتماعی نقش موثری در بهبود عملکرد تحصیلی

اعضای جامعه آماری مورد بررسی که پرسشنامه را به طور

دانشجویان و آمادگی آن ها به منظور پذیرش مشاغل

کامل و صحیح تکمیل نمایند ،وارد مطالعه شدند و معیار

مختلف خواهد داشت ،بنابراین جامعه دانشجویی از یافته

خروج از مطالعه ،صرفا انصراف خود دانشجو و یا عدم

های این تحقیق در جهت ارتقا سالمت روان و در نتیجه

تکمیل پرسشنامه به طور کامل بود .مطالعه حاضر با تایید

ارتقا بهداشت روانی بازار کار بهره مند می شود .همچنین از

کمیته اخالق دانشگاه علوم پژشکی مشهد (با کد :

آنجا که دانشجویان زیرساخت فرهنگی جوامع را تشکیل

 )IR.MUMS.REC.1397.196انجام شده است.

می دهند ،سالمت روانی آنان می توانند ساختار و روابط

ابزارهایی که در پژوهش حاضر به کار گرفته شده اند

اجتماعی سالم و به دور از تنش را در ایجاد سالمت
اجتماعی پایه گذاری کنند .به همین منظور ،پژوهش حاضر
با هدف تعیین ارتباط سالمت روان با مولفه های حمایت
اجتماعی ادراک شده ،سخت رویی روانشناختی و بلوغ
اجتماعی در بین گروهی از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال  1396انجام شده است.
روش كار

عبارتند از:
مقياس چندبعدي حمايت اجتماعی ادراک شده:
یا

MSPSS

که

مخفف

شده

ی"

The

Multidimensional Scale of Perceived
" Social Supportمی باشد  ،توسط  Zemitو
همکارانش در سال ( )1988ساخته شدکه دارای  12سوال
است و سه خرده مقیاس را مورد سنجش قرار می دهدو هر

پژوهش حاضر از نوع مقطعی تحلیلی و جامعه آماری

سوال بر روی یک طیف پنج درجه ای (از کامالً مخالف 1تا

پژوهش حاضر شامل دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی

کامالً موافق ) 5درجه بندی میشود .دامنه نمره کلی این

دانشگاه علوم پزشکی مشهد است ،که در سال  1396مشغول

پرسشنامه از  12-60می باشد ،که نمره  12-20به عنوان

به تحصیل بودند .در این راستا بر اساس تعداد جمعیت مورد

حمایت اجتماعی پایین 20-40 ،به عنوان حمایت اجتماعی

بررسی (دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی) و با استفاده

متوسط و نمره باالتر از  40به عنوان فردی یا ویژگی حمایت

ازفرمول کوکران ،نمونه ای شامل  164نفر از دانشجویان

اجتماعی باال در نظر گرفته می شود .خرده مقیاس ها عبارتند

مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در حال تحصیل در

از :حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی خانواده ،حمایت

دانشکده علوم پیراپزشکی ،مورد آزمون قرار گرفتند.

اجتماعی دریافت شده از سوی دوستان ،حمایت اجتماعی

انتخاب دانشجویان به روش تصادفی دو مرحله ای انجام

ادراک شده از سوی دیگران .روایی و پایایی این مقیاس

شد؛ مرحله اول به صورت طبقه ای که هر طبقه شامل ترم

توسط زیمن و همکاران در حد مطلوب گزارش شده است.

های تحصیلی دانشجویان موجود در دانشکده در زمان

 Bruwerدر سال  ،2008پایایی درونی این پرسشنامه را در
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یک نمونه  788نفری از جوانان دبیرستان با استفاده از آلفای

(.)26

کرونباخ 90 ،تا  86درصد برای خرده مقیاس های این

مقياس سالمت روان:

پرسشنامه و  86درصد برای کل پرسشنامه گزارش نموده اند
(.)24

68

پرسشنامه سالمت عمومی ( )GHQدر سال  1972توسط
 Goldbergو به منظور شناسایی اختالالت روانی در

مقياس سخت رويی:

مراکز و محیط های مختلف تدوین شده است .این

پرسشنامه سخت رویی توسط  Cobasaو همکارانش در

پرسشنامه  4خرده مقیاس نشانه های جسمانی  ،اضطراب ،

سال  1979تهیه و تنظیم شده است .این مقیاس یک

اختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی را در بر می گیرد .

پرسشنامه  50آیتمی است که سه خرده آزمون شامل؛

روایی این آزمون به میزان  86/5درصد گزارش شده است.

چالش ،تعهد و کنترل را در برمی گیرد .همچنین براساس

مطالعات مختلف نشانگر پایایی باالی  0/8این آزمون می

طیف لیکرت شکل گرفته و دارای دامنه ای از صفر تا 3

باشد (  ، 1994،Cheung& Spearsیعقوبی )1374

(اصال صحیح نیست( )0و کامال صحیح است ( ))3است.

روش نمره گذاری بدین ترتیب است که از گزینه الف تا د

دامنه نمره کلی پرسشنامه از  0-150بوده و هر چه آزمودنی

نمره (0الف) تا ( 3د) ،تعلق می گیرد ،در نتیجه نمره هر فرد

نمره باالتری کسب کند ،سخت رویی روانشناختی او

در هر یک از خرده مقیاس ها از  0تا  21و در کل از  0تا 84

بیشتراست (.)25

است .نمرات هر مقیاس به طور جداگانه محاسبه و پس از

مقياس بلوغ اجتماعی:

آن نمرات مقیاس ها با هم جمع و نمره کلی بدست می اید.

بلوغ اجتماعی  Raoبا هدف ارزیابی بلوغ اجتماعی
کودکان و نوجوانان در سال 1986طراحی شده است و در
سال 1382توسط کرمی به فارسی ترجمه شده است .این

نمره باال در این آزمون بیانگر وجود بیماری و نمره پایین،
بیانگر عدم بیماری و یا داشتن سالمت عمومی است (.27
.)28

پرسشنامه دارای  90سوال می باشد و بلوغ اجتماعی را در

تجزيه و تحليل آماري:

سه بعد می سنجد؛ بعد کفایت شخصی ،بعد کفایت میان

پس از تکمیل و جمع آوری پرسشنامه ها ،داده ها در نرم

فردی و بعد کفایت اجتماعی.از نود سؤال پرسشنامه فرم

افزار  SPSSنسخه  19وارد شدند ،سپس تجزیه و تحلیل

نهایی 23 ،سؤال به صورت مثبت و  67سؤال به صورت

داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون ،تی-

منفی بیان شده است .در سؤالهای مثبت برای کامالً موافق

تست ،آنووا یک طرفه و روش رگرسیون چندگانه انجام

4،موافق 3،مخالف 2و کامالً مخالف 1داده میشود .با جمع

شد .سطح معنی داری در تمام آزمون ها کمتر از  0/05در

نمرات مربوط به هر یک از مقیاسهای فرعی؛ نمره کفایت

نظر گرفته شد.

شخصی ،کفایت میان فردی و کفایت اجتماعی حاصل

نتايج

میشود .نمره کل بلوغ اجتماعی آزمودنی با جمع نمودن
نمرات کفایت شخصی ،میان فردی و اجتماعی به دست می
آید .دامنه نمره کلی این پرسشنامه نیز از  90-360است
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جمعیت متاهل و  %8.5از آن ها ،شاغل بودند.

های حمایت اجتماعی ،سخت رویی اجتماعی و بلوغ

میانگین نمرات مربوط به چهار مقیاس مورد بررسی در این

اجتماعی رائو در یک فرد با نمره سالمت روان ارتباط معنی

پرسشنامه ،در جدول  1ذکر شده است .فرضیه پژوهش

داری وجود دارد.

اعالم می کند که که بین نمرات مربوط به هر یک از آزمون
جدول  :1میانگین و انحراف معیار نمرات آزمونهای مربوط به چهار متغیر مورد بررسی در این مطالعه در بین دانشجویان
مقياس ها

ميانگين

انحراف معيار

سالمت روان

22/88

12/66

حمايت اجتماعی

45/12

9/17

سخت رويی اجتماعی

95/30

14/62

بلوغ اجتماعی رائو

284/15

17/69

نتایج آزمون همبستگی بین نمرات هر یک از آزمون های

شدند.

فوق با آزمون سالمت روان ،نشان داد که هرچه افراد در سه

همان طور که از جدول  2معلوم می شـود ،هـر سه متغیـر

مقیاس حمایت اجتماعی ،سخت رویی اجتماعی و بلوغ

حمایت اجتماعی ،سخت رویی اجتماعی و بلوغ اجتماعی

اجتماعی رائو ،نمره بیشتری کسب کرده باشند ،از سطح

رائو ،به نحو معنی داری سـالمت عمـومی را پـیش بینی می

سالمت روان باالتری برخوردار هستند(نمره پایین تری

کننـد ( )p-value<0.05و یافتـه هـا ،فرضـیه پژوهشـی را

کسب کرده اند)؛ به طوری که ،بین نمرات آزمون حمایت

تایید می کنند .از میان سه متغیر پـیش بینـی کننـده ،حمایت

اجتماعی با سالمت روان (،R=-0.48, p-value<0.01

اجتماعی پیش بینی کننده قوی تری است (،)R2=0.23

شکل  ،)1سخت رویی اجتماعی با سالمت روان (R=-

یعنی  23درصد واریانس میان حمایت اجتماعی و سالمت

 ،0.43, p-value<0.01شکل  )2و بلوغ اجتماعی رائو

عمومی ،مشترک است .وقتی سخت رویی به معادله اضافه

با سالمت روان ( ،R=-0.38, p-value<0.01شکل )3

شود ،این مقدار به  31درصد و با اضافه شدن بلوغ اجتماعی،

ضریب همبستگی منفی معناداری مشاهده شد.

به  34درصد افزایش می یابد.

به منظور بررسی فرضیه پژوهشی که پیش تر ذکر شد ،از

همچنین در این مطالعه ،مقایسه میانگین نمرات آزمون

روش آماری رگرسیون چندگانه به صورت گام به گام

سالمت روان ،بین هیچ یک از دو گروه مرد و زن ،مجرد و

استفاده شد .در این تحلیل سالمت روان ،به عنوان متغیر

متاهل و نیز شاغل و غیر شاغل و همچنین بین دانشجویان

وابسته و متغیرهای حمایت اجتماعی ،سخت رویی اجتماعی

ترم های مختلف ،اختالف معناداری را نشان نداد.

و بلوغ اجتماعی رائو ،به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته
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جدول  :2تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه میان سالمت روان با حمایت اجتماعی ،سخت رویی و بلوغ اجتماعی
گام

متغیر پیش بین

β

t

P

اول

حمایت اجتماعی

0.48

-7.01

0

0.23

دوم

حمایت اجتماعی

0.38

-5.52

0

0.31

سخت رویی

0.30

-4.29

0

حمایت اجتماعی

0.36

-5.21

0

سخت رویی

0.22

-2.97

0.003

بلوغ اجتماعی

0.18

-4.46

0.015

سوم

بحث و نتيجه گيري
بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،بین هریک از سه

0.34

F

df

49.14

162،1

36.42

161،2

27.06

160،3

که حمایت اجتماعی به عنوان یکی از قوی ترین پیش بینی
کننده های سالمت روان فرد محسوب می شود.)29( .

مقیاس حمایت اجتماعی ،سخت رویی و بلوغ اجتماعی ،با

در رابطه با ویژگی سخت رویی اجتماعی می توان گفت،

سالمت روان ،همبستگی معناداری مشاهده شد ،به طوری

وجود مولفه های سخت رویی در فرد سبب می شود تا فرد

که هرچه فرد از حمایت اجتماعی ،سخت رویی یا بلوغ

رویدادهای پیش رو مثبت و قابل کنترل ارزیابی نماید و این

اجتماعی باالتری برخوردار باشد در سطح باالتری از نظر

امر موجب می شود موارد کمتری از مشکالت روانی و

سالمت روان قرار دارد .همچنین مشاهده شد که این سه

جسمی توسط افراد گزارش شود و افراد سالمت روانی

مقیاس از عوامل پیش بینی کننده سالمت روانی فرد می

بیشتری داشته باشند .نتایج بدست آمده در این زمینه ،با نتایج

باشند ،که در این میان ابتدا حمایت اجتماعی و سپس سخت

مطالعات پیشین هم خوانی دارد؛ به طوری که عسگری و

رویی ،به ترتیب پیش بینی کننده های قوی تری هستند.

همکاران در مطالعه ای که سرسختی روانی با سالمت روان

بر اساس نتایج کسب شده ،هر چه قدر یک فرد حمایت

در دانش آموزان دختر را بررسی کرده بودند ،به وجود

اجتماعی باالتری را از اطرافیان دریافت کند ،از سطح

رابطه مثبتی بین این دو مقیاس دست یافتند ( ،)30همچنین

سالمت روان باالتری نیز برخوردار خواهد بود؛ بخشی پور و

نتایج تحقیق علی پور و همکاران نیز نشان داد ،خانم های

همکاران نیز در مطالعه ای که جامعه آماری مورد بررسی

مبتال به  MSکه از سخت رویی باالتری برخوردارند ،در

دانشجویان بودند ،به این نتیجه دست یافتند( .)2همچنین

سطح باالتری از سالمت روان قرار دارند (.)31

آزادی و همکاران در مطالعه ای با هدف بررسی رابطه

نتایج مطالعه حاضر در رابطه با بلوغ اجتماعی ،با یافته های

حمایت اجتماعی با سالمت روانی گروهی از دانشجویان

پیشین در این زمینه هم خوانی دارد ( .)32سلیمانی و

شاهد و ایثارگر به چنین نتیجه ای دست یافتند و بیان کردند

همکاران طی پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که هرچه
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بلوغ اجتماعی پرستاران باالتر باشد ،اضطراب مرگ در آن

به طور کلی میتوان بیان کرد ،افرادی که از حمایت

ها کاهش چشم گیری می یابد ( .)28بلوغ اجتماعی از

اجتماعی مطلوبی برخوردارند ،احساس دوست داشته شدن،

نوجوانی در فرد شکل میگیرد و بین سبک های فرزند

در دسترس بودن کمک های اطرافیان و در نتیجه سیال بودن

پروری مادران با بلوغ اجتماعی نوجوان روابطی حاکم است

در روابط اجتماعی را دارا می باشند .همچنین وقتی ویژگی

به این صورت که رابطه بلوغ اجتماعی با سبک اقتدار

های متکی به نفس بودن و توان حل مسئله در برابر فشارهای

منطقی ،رابطه ای مثبت و معنادار است ( .)26میتوان بیان

عاطفی-اجتماعی همراه با پذیرش نقش های اجتماعی و

کرد که هرچه فرد از نظر بلوغ اجتماعی در وضعیت بهتری

تمایل به روابط دوستانه در آن ها پرورش یافته باشد ،می

قرار داشته باشد ،ناتوانی کمتری در برخورد با افراد جامعه

توان سالمت روان افراد و در نتیجه ارتقا و کارآمدی جامعه

تجربه می کند و رفتارهایی از خود بروز می دهد که مزایایی

را پیش بینی کرد.

برای خودش و افراد جامعه داشته و بدین ترتیب تنش های

با توجه به اهمیت دوران دانشجویی و تنش هایی که یک

اجتماعی فرد کاهش می یابد و این زمینه ساز کمتر شدن

فرد در این دوره با آن روبرو است ،میتوان انتظار داشت که

مشکالت روحی در فرد می گردد(.)23

درصدی از دانشجویان در معرض بیماری های روانی قرار

در مطالعه ریاحی و همکاران ،نمره سالمت روان در گروه

بگیرند ،به همین علت در این پژوهش شاخص¬های

دانشجویان پسر با اختالف معنی داری بیشتر ازگروه

حمایت اجتماعی ادراک¬شده ،سخت-رویی روانشناختی

دانشجویان دختر بدست آمد ( .)7باوزین و همکارانش نیز

و بلوغ اجتماعی با سالمت¬روانی دانشجویان دانشکده

در مطالعه ای که بر روی گروه سالمندان انجام دادند،

پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انتخاب و بررسی

میانگین سالمت روانی سالمندان مرد را بیشتر از سالمندان

شدند و با توجه به رابطه معنی¬داری که بین سالمت روان و

زن دریافتند ،هرچند این اختالف معنی دار نبود ( .)33در

سه مولفه مورد سنجش دیگر در دانشجویان مشاهده شد،

حالی که قاسمی پور و همکارانش ،در مطالعه ای نشان

می¬توان گفت هرچه در یک فرد ،مولفه¬هایی نظیر

دادند که میانگین سالمت روان دانشجویان دختر ،بیشتر از

حمایت اجتماعی ادراک شده ،بلوغ اجتماعی و

دانشجویان پسر است ( .)34در مطالعه حاضر ،مقایسه

سخت¬رویی پررنگ¬تر باشد ،از سالمت¬روانی باالتری

میانگین نمرات آزمون سالمت روان ،بین هیچ یک از دو

نیز برخوردار است.

گروه مرد و زن ،مجرد و متاهل و نیز شاغل و غیر شاغل،

از پیشنهادات کاربردی دراین زمینه ،می توان انتظار داشت

اختالف معناداری را نشان نداد ،بدین طریق میتوان اینگونه

که ،در برنامه های درسی دانشجویان ،توجه به ارتقای

تحلیل کرد که مولفه های روانشناختی نظیر حمایت

سالمت روان لحاظ گردد و برگزاری کارگاه های

اجتماعی ادراک شده ،بلوغ اجتماعی و سخت رویی یک

آموزشی-توجیهی در این راستا ،برنامه ریزی شود .همچنین

مسئله تربیتی بوده و ارتباطی باجنسیت ،وضعیت تاهل و

برنامه ریزان آموزشی در جهت افزایش دانش و اطالعات

اشتغال فرد ندارد .بنابراین علت تفاوت در نتایج بدست آمده

اساتید در این راستا ،اهتمام ورزند به طوری که برگزاری

در مقاالت مختلف را شاید بتوان به تفاوت در ساختار

کارگاههای روش تدریس مبتنی بر ایجاد فضای بدون تنش

فرهنگی جوامع مورد بررسی نسبت داد.
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با تاکید بر روابط انسانی در کالس به منظور ارتقا سالمت
روان دانشجویان توصیه می شود.
از محدودیت های این مطالعه ،میتوان به محدود شدن جامعه
آماری به دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد و همچنین جمع
آوری داده ها صرفا از طریق پرسشنامه اشاره کرد.
به عنوان پیشنهاد ،در مطالعات بعدی می تواند نقش عوامل
موثر بر سالمت روان دانشجویان ،نقش میانجی گری
متغیرهای جمعیت شناختی بر سالمت روان و نقش میانجی
گری متغیرهای تیپ شخصیتی بر سالمت روان ،مورد
بررسی قرار گیرند .همچنین با توجه به اینکه در روش
شناسی این تحقیق از روش های کمی برای سنجش
متغیرهای نامبرده ،استفاده شد ،پیشنهاد می شود تا در
مطالعات آتی ،از تکنیک ها و روش های کیفی نظیر استفاده
از مصاحبه های عمیق و مشاهده مشارکتی استفاده گردد.
تشكر و قدرد انی
بدینوسیله بر خود الزم می دانیم تا از معاونت پژوهشی دانشکده
علوم پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد و تمامی همکاران
و دانشجویانی که در روند اجرای این طرح ما را یاری کردند،
سپاسگزاری نماییم.
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ABSTRACT
Introduction: The student course is stressful so it’s expected that a percentage of
students being exposed to mental diseases. Therefore, indicators of perceived
social support, psychological hardiness, and social maturity of Mashhad
University of Medical Sciences students were selected and evaluated in this study.
Materials
&
Methods: four
questionnaires,
including
Perceived
Multidimensional Social Support Scale, Cobasa Hardiness Scale, Rao Social
Maturity Scale, and General Health Questionnaire (GHQ), were completed by 164
randomly selected students from the Faculty of Paramedical Sciences in 2017.
Results: The mean age of the participant students in this study was 20.58±1.52
years old, and 73.8% of them were female, and 26.2% of them were male. The
overall mean score of mental health in this study was 22.87±12.65. There was also
a significant negative correlation between mental health scores with the results of
three other tests, (R= -0.38 for Rao's test, R=- 0.48 for social support test and R=0.43 for hardiness with P-value<0.05). This indicates that having a better mental
health status leads to high perceived social support, social maturity, and hardiness.
Conclusion: Considering the significant relationship between mental health and
the three other measured components in students, it can be said that in one person
with high perceived social support, social maturity, and hardiness, mental health is
in good status.
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