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 ها خوابگاهرابطه میزان استرس با ناامیدی در دانشجویان ساکن 
 

 **احمد عابدیان، *نسرین مصباح

 
 چکیده

 .  است  شده  انجام  تهران  دانشگاه یها خوابگاه   ساکن  در دانشجویان  با ناامیدی  استرس میزانرابطه    بررسی  با هدف  پژوهش  این:مقدمه
گیـری    بـه روش نمونـه      کـه بودنـد   )  پسـر  305 دختـر و     246( نفـر    551 مقطعـی،    -توصـیفی   پژوهشاین    یها  آزمودنی : کار  روشمواد و   
   کمـک   بـه   پـژوهش  هـای  داده. شـدند    ارزیـابی   بـک   ناامیـدی   و آزمـون    استرس   سنجش  نامه  پرسش  کمک  به تصادفی انتخاب و     -ای  خوشه
 .  شدند  تحلیل  همبستگی  و ضریب  رگرسیون ، تحلیل  واریانس ، تحلیل دو خی   آماریهای  آزمون
   بـین   چنـین  هـم .  )>05/0p (اسـت دار   نـی  مع   با متغیر ناامیدی     روانی   فشارزای   متغیر عوامل   پنجمیان     رابطه  داد که    نشان   بررسی   این :ها  یافته

 .دیده شد   مثبت  رابطه  کارشناسی  مقطع ن دانشجویا  ناامیدی  با میزان  تحصیل  دوران زای   استرس  و مشکالت  عوامل مجموعه
 .تواند در ارتباط مستقیم با میزان ناامیدی دانشجویان باشد می  استرسمیزان  : گیری نتیجه

 
 ، ناامیدی ، استرس  خوابگاه ،دانشجویان :کلیدواژه

 

 
 مقدمه

توانــد ســبب  مــی   کــار و زنــدگی  در محــیط فشــار روانــی
خواب، دستگاه گوارش، روابـط     بدخلقی و بروز مشکالتی در      

 1آدومات(درپی در محیط کار شود        های پی   فردی و غیبت    میان
های انجام شده در این زمینـه         بررسی ).1994،  2ورث  و کیلینگ 
ــان داده ــد  نش ــهان ــکالت % 62  ک ــراد از مش ــواب اف از % 20،   خ
از مشـکالت میـان     % 42ی و   قبدخلاز  % 58،     گوارشی  مشکالت

 و    از اسـترس    گیری  پیش  بنابراین. )جا    همان (برند  فردی رنج می  

 کـار و      بـه    عالقـه    در افـزایش     مهمـی    نقـش    فشار روانی   کاهش
، 3کوپر (  خواهد داشت    مسئولیت   و احساس    در گروه   همکاری

 .)1372 ،فر   میالنی؛1373 ، مهریار؛1371 ،  ملکی؛1373
ــه (4 بــک ــروین  نقــل ب ــدیاز  )1376 ، 5 از ب ــ ناامی ــوان  ه ب   عن
   ایـن   کهشود    یادآور می  و    نمودهیاد     افسردگی  ای   هسته  عالمت
ناپذیرشدن    تحمل   باعث   و هم    است   اراده  کننده   فلج   هم  ناامیدی

هـا بـر نقـش        بررسـی . گـردد   می   موقعیت   گریز از یک     به   میل و
 یا  بیماریچون   هم (  زندگی  منفیرویدادهایی مانند رخدادهای    
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   و پیشــرفت ، دوره شناســی  دارد در ســبب  امکــان کــه)  بیکــاری
ــدی ــد  متمرکــز شــدهباشــند    داشــته  نقــش ناامی ، 1  دیکســون(ان
ــورد ــر2 رامف ــپس3، هپن ــونر؛ 1992، 4 و لی ــچو 5ب  و 1992، 6 ری

؛ 1981 ،8  فرگوسـن  ؛1991 ،7 و اندرسون  ؛ دیکسون، هپنر  1991
بـر ایـن    ) 1982(برنـارد    و   11برنارد ).1982،  10  و کلوم  9 اسکات
فشـارهای   یـا     مشـکالت گسـترش    بـا      دانشگاه  که محیط باورند  
  دانشـجویان میـان    در     ناامیـدی    در باال رفتن     است  ممکن ،روانی

 امـروزه    کـه شـود     مـی   بینـی   پـیش از ایـن رو     . باشـد نقش داشته   
هـای    سـال    دانشـجویان    بـه    را نسبت    بیشتری   استرس   دانشجویان

 و  14 میـز  ؛1986،  13 دویتـو  و 12 کوپلیـک  ( کنند  گزارشگذشته  
 ). 1982، 15کوناتا  مک

   مختلـف    منابع  ارزیابیفشارهای روانی      دیگر بررسی   روش
) 1981( 19 و الزاروس  18، شـیفر  17، کـوین  16کانر. است  استرس

  بینـی    پـیش    روزانـه   کوچکرویدادهای  بررسی    کهنشان دادند   
را آســان   زنــدگیمهــم   منفــیتأثیرپــذیری رویــدادهای میــزان 

و ایـن کـه      بـا افسـردگی   ناامیـدی پوشـانی   دلیل هـم      به. کنند  می
جا کـه   از آن و   جدا دانست  آنها را از هم طور کامل  هبتوان    نمی

بـا هـدف      بررسـی این   ،  نشده  انجامدر این زمینه بررسی زیادی      
ــابی  ــزانارزی ــترس می ــه  اس ــدی   آن  و رابط ــا ناامی ــان  در ،  ب  می

 .انجام شد   تهران  دانشگاه یها خوابگاه   ساکن شجویاندان
 

 کار مواد و روش
ــژوهش هــای  آزمــودنی ــر246(دانشــجو  551پ  305 ، دخت

   تحصـیلی    در سـال     تهران   دانشگاه  یها  ساکن در خوابگاه  ) پسر
ــهو در  82-1381 ــع س ــد و  ، کارشناســی  کارشناســی  مقط  ارش

بـه  ها    آزمودنی. بود   سال 33تا   18آنان     سنی  نه دام .ند بود  ادکتر
هــای مختلــف ســاکن در  دانشــجویان دانشــکدهنســبت تعــداد 

 جـنس بـه روش       و خوابگاه و با توجه به متغیرهـایی ماننـد سـن          
 . تصادفی انتخاب شدند-ای گیری خوشه نمونه

   کمـک   زا بـه     اسـترس   عوامـل  و دانشـجویان    اسـترس   میزان
  میـزان و  ) 1377 ، ومنهـ  ( زا  اسـترس عوامل     سنجش  نامه  پرسش
) BHS ( 20 بـک   ناامیـدی  نامـه  پرسـش گیـری از    با بهـره    ناامیدی

کـه  ) 1381، ، موسوی و محـیط   کاویانینقل از     ، به 1974بک،  (
بـه فارسـی برگردانیـده     ) جـا   همـان (توسط کاویانی و همکاران     

  زا بـه     استرس  عواملنامه سنجش     پرسش.  شد   بود، سنجیده   شده
  زای   اســترس  و مشــکالت عوامــل) 1   مقیــاس  خــرده دوازده
عوامـل  ) 3 ، و بهداشـتی  بـدنی     زای   اسـترس   عوامل) 2 ، شخصی

 ، تحصـیلی عوامـل   ) 5 ،  اقتصـادی  -  مالیعوامل  ) 4 ، خانوادگی
 ،ی از داغدیـدگ     ناشـی   استرس )7 ،  عاطفی -  هیجانیعوامل  ) 6
  مشـکالت  از     ناشی  های استرس) 9 ،  اجتماعی  استرسورهای ) 8

 ،نشـده  بینـی   پـیش    از رویدادهای    ناشی  های استرس) 10 ، رفاهی
   از زنـدگی  ناشـی هـای   اسـترس  )12  و  شـغلی هـای     استرس) 11

 .شده است   تقسیم  و ازدواج مشترک
   زیاد با نوشـتن     یلیخ تا     از هیچ    هر عامل   زایی  ترس اس  میزان
  گردیـد کـه      پیوستار مشخص    یک   روی 20 تا   صفر   بین  عددی
   نماینده 20   و نمره    استرس   میزان   کمترین  دهنده   صفر نشان   نمره

ــترین ــزان بیش ــترس  می ــود  اس ــه. ب ــریب  دامن ــای   ض ــی  ه روای
   بـین    استرس   سنجش  نامه  پرسش  دهنده   تشکیل  های مقیاس  خرده

)  بهداشـتی زای بدنی و      عوامل استرس   مقیاس   خرده  برای (28/0
)   و ازدواج    مشـترک    زندگی  لی مسا  مقیاس   خرده  یبرا( 84/0تا  

 .داشتقرار 
ــاس ــدی مقیـ ــا  20  دارای) BHS (  بـــک  ناامیـ پرســـش، بـ

 را در افراد      ناامیدی  شدتاست و      نادرست -درست های  هگزین
   ضـریب  ،69/0  دو گـروه  میـان     سـتگی ب هم  ضـریب . سـنجد  می

   و نسـبت    میدی ناا  نامه  پرسش  بینبرای بررسی پایایی      همبستگی
  هـای   داده.   بـود  82/0 تا   93/0آن     درونی  ثباتو   74/0  ناامیدی
آمـاری     آزمـون  ، آمـار توصـیفی      هـای   روش  کمـک   به  پژوهش

   همبستگی   و ضریب    رگرسیون   تحلیل ،  واریانس  ، تحلیل دو  خی
 1  .ند گردید تحلیل

 
 ها یافته

 در   ناامیـدی  مره ن  بیشترین  کهند داد  نشان   پژوهش  های  یافته
 و 9/4   و پراکنـدگی 80/6    با میـانگین    سال  21-22   سنی  گروه

   بـا میـانگین      سـال  18-20   سـنی    در گروه   ناامیدی  نمره  کمترین
دیـده    هـای   تفـاوت   بررسـی . باشـد    می 69/3   و پراکندگی  62/5
 ،دو  خـی   آزمـون کمـک    بـه    مختلـف    سـنی   هـای  گروهدر    شده

 .نداد   را نشان یدار ی معن تفاوت
ــرای ــی ب ــاط  بررس ــان    ارتب ــلمی ــارزای عوام ــی  فش   و  روان
  ، سـابقه     تحصـیلی    پیشـرفت   ، معدل   سنمانند     شخصی  متغیرهای
 و    مشروطی های  ترمشمار  ،  )  تحصیلی  ترم (  در دانشگاه   تحصیل
 متغیـر    عنـوان    بـه    بـا متغیـر ناامیـدی        در خوابگـاه     سکونت  مدت
کار بـرده     به  رگرسیون   تحلیل   آماری   آزمون ، بین  یش یا پ   وابسته

 .)1 جدول(شد 
_______________________________________ 
1- Dixon  2- Rumford 
3- Heppner 4- Lips 
5- Bonner 6- Rich 
7- Anderson 8- Ferguson 
9- Schotte 10- Clum 
11- Bernard 12- Koplik 
13- Devito 14- Mayes 
15- McConatha 16- Kanner 
17- Coyne 18- Schaefer 
19- Lazarus 20- Beck Hopelessness Scale 



 

 یناامید   با   و روانی  فردی  متغیرهای  رگرسیون تحلیلنتایج   خالصه -1جدول                                         

 F Beta Bنمره   R 2 R متغیر

 224/0 216/0 678/40*  125/0 354/0   روانی  فشارزای عوامل

 -316/0 -121/0 635/24*  023/0 385/0   تحصیلی  پیشرفت معدل

 205/0 199/0 700/18*  018/0 407/0  اقتصادی و  مالی  فشارزای عوامل

 -168/0 -191/0 496/15*  015/0 425/0   رفاهی  فشارزای عوامل

 276/0 202/0 302/13*  011/0 438/0   تحصیلی  فشارزای عوامل

 -311/0 137/0 105/12*  015/0 454/0   ازدواج  فشارزای عوامل
                                *p< 05/0  

   فـردی   ای متغیرهـ   مجموعهشده       انجام   رگرسیون  تحلیل در
شـمار  ،     در دانشـگاه    تحصـیل های    ، سال  ، معدل   ، سن   و تحصیلی 

بــا ، همــراه   در خوابگــاه  ســکونت  و مــدت  مشــروطیهــای  تــرم
ــای ــارزای متغیرهـ ــی  فشـ ــامل  روانـ ــل  شـ ــکالت  عوامـ    و مشـ
ــترس ــی زای اسـ ــمی  شخصـ ــتی ، جسـ ــانوادگی  و بهداشـ ،  ، خـ
  هـای  ، اسـترس    ، هیجـانی    تحصـیلی اجتماعی، شغلی،   ،    اقتصادی

  و  ازدواجنشـده،    بینـی   پـیش    رویـدادهای   و   از داغدیدگی   ناشی
 و   کننـده   بینـی    پیش  عنوان ه، ب    و روانی    فیزیولوژیک  های استرس

قـرار  بررسی   مورد     یا وابسته    متغیر مالک   عنوان   به  متغیر ناامیدی 
   بـین    پـیش    متغیرهـای    اثـرات    مراتبی   سلسله   تحلیل  برای. تگرف

   بـه    گـام    مراتبـی    سلسله   رگرسیون   تحلیل   روش ، با متغیر مالک  
 .شدکار برده   بهگام

   رابطـه   کـه داد     نشـان  ) 1  جـدول (   رگرسـیون    تحلیل  نتایج
   روانـی    فشـارزای    متغیر عوامـل     پنج   متغیر شامل  شش   بین  خطی

ــل( ــی عوام ــالی  شخص ــادی ، م ــاهی  و اقتص ــیلی ، رف  و  ، تحص
از    بـا متغیـر ناامیـدی        تحصـیلی    پیشرفت  و متغیر معدل  )  ازدواج

 .دار است نظر آماری معنی
 با   بین   پیش  یرهای متغ   بین   چندگانه   همبستگی  مقدار ضریب 

 با متغیر     شخصی   فشارزای   عوامل   بین  کهداد     نشان  متغیر مالک 
توانـد    می تنهایی   و به  وجود داشته  35/0  برابر   همبستگی  ناامیدی

   دوم   گـام  رد.  نمایـد   بینی  را پیش    متغیر ناامیدی    تغییرات 5/12%
 و    شـد   ون رگرسـی    وارد معادلـه     تحصـیلی    پیشـرفت   متغیر معدل 

 متغیـر بـا      این.   داد   افزایش 39/0   را به    چندگانه  مقدار همبستگی 
 %3/2توانـد      مـی    شخصـی    فشـارزای    متغیر عوامل    اثرات  حذف
 . نماید  و تبیین بینی   را پیش  ناامیدی تغییرات

  عوامــل ، شـد   رگرسـیون   وارد معادلــه  کـه   متغیـری  سـومین 
 بـا دو متغیـر        متغیـر همـراه      ایـن  .دبـو    و اقتصادی    مالی  فشارزای

   بـا متغیـر مـالک      41/0  برابر بـا    داری ی و معن    مثبت  رابطهپیشین  
   تغییرات %8/1تواند    میپیشین   دو متغیر      اثرات  حذف. داد  نشان

 . کند ینتبی را  متغیر ناامیدی
 بـه    رفـاهی    از مشـکالت     ناشی  های متغیر استرس واردشدن  

ــه ــه همبســتگیضــریب  ،  رگرســیون معادل ــه  چندگان  43/0   را ب
  پیشـین    متغیرهـای   ثـر ا   از جـذب     متغیر نیز پس    این.   داد  افزایش

سـپس فشـارهای    .  کند   را تبیین    ناامیدی   تغییرات %5/1تواند    می
   گردیـد و همبسـتگی       رگرسـیون    وارد معادلـه    تحصـیلی روانی  

 نیـز    تحصـیلی    استرسـورهای  . داد   افـزایش  43/0   را بـه    چندگانه
 در .نــدن ک  را تبیــین  تغییــر ناامیــدی%1/1د نــتوان  مــی تنهــایی بــه

   خـط    وارد معادلـه     از ازدواج    ناشـی   هـای   اسـترس    گـام   آخرین
 45/0   را بـه     چندگانـه    همبسـتگی    و ضـریب     گردیـد   رگرسیون
پیشـین   متغیـر      پـنج    اثـر    از حذف    متغیر نیز پس    این.  داد  افزایش

 .  کند  را تبیین  متغیر ناامیدی  تغییرات%5/1تواند  می
   اشـباع    رگرسیون  ی خط  معادلهشده،     اشاره  های   از گام   پس
  اثـرات  ندنتوانسـت   مانـده    بـاقی    از متغیرهـای    یـک    و هـیچ    گردید

کمـک    از ایـن رو بـه     .  دهنـد    نشـان    بر متغیر ناامیدی    داری یمعن
   متغیـر میـزان   غییـرات  ت%7/20تـوان   بین یادشده، مـی     پیشمتغیر  

 . نمود  و تبیین  بینی  را پیش  دانشجویان ناامیدی
داد    نشان   اثرگذار بر متغیر ناامیدی      متغیرهای  مقادیر بتاهای 

،   شخصـی  زای   اسـترس   و مشـکالت     متغیـر عوامـل      سـه    بـین   که
   رابطـه   یـدی ناام بـا متغیر     و تحصـیلی     و اقتصـادی    مالیفشارهای  

   میـزان    بـا افـزایش     کهمعنی     بدین ؛دار وجود دارد   ی و معن   مثبت
ــترس ــای اس ــی ه ــه  ناش ــل  از س ــده    عام ــدی یادش ــدار ناامی   مق

، سوی دیگـر  از  . یابد  می  افزایشداری    معنیطور   ه  ب   دانشجویان
 از    ناشـی   هـای  ، اسـترس     تحصـیلی    پیشـرفت    متغیر معدل    سه  بین
 و    منفی هـ رابط دیــر ناامیــ با متغی  و ازدواج اهیــ رف کالتـمش



 

   در دانشـجویان   ناامیدیو زا   استرس  عوامل  بین  همبستگی -2جدول  
   هلأمجرد و مت

 زا  استرس  و مشکالت عوامل
مجرد 

)370=n( 
 متأهل

)72=n( 

  شخصی -1

   و بهداشتی  جسمی- 2

  خانوادگی– 3

   اقتصادی- 4

   تحصیلی- 5

   هیجانی- 6

   داغدیدگی- 7

   اجتماعی- 8

   رفاهی - 9

 نشده بینی ی پیش رویدادها -10

   شغلی- 11

   ازدواج - 12

  فیزیولوژیک  - 13

  اجتماعی و روانی  – 14

 394/0 ٭

 243/0٭

 167/0٭

 326/0٭

 322/0 ٭

 215/0 ٭

062/0 

199/0 

 128/0 ٭

095/0 

 162/0٭

079/0 

 293/0 ٭

 340/0٭

166/0 

 334/0٭

 227/0 ٭

 284/0٭

 260/0 ٭

 196/0 ٭

 262/0٭

 292/0 ٭

130/0 

024/0- 

 250/0٭

266/0 

 391/0 ٭

271/0 

*p< 05/0  
   پیشـرفت    معـدل   فـزایش ابـا   دیده شد؛ بـه بیـان دیگـر           دار یمعن

  ازدواج و   رفــاهی مشــکالت از  ناشــی هــای  و نگرانــی تحصــیلی
 .یابد می   کاهش  دانشجویان  ناامیدی میزان

 در    و ناامیدی    روانی  رزایفشاگوناگون    عواملمیان    ارتباط
   ضـریب   آزمـون کمـک     به   مجرد و متأهل     دانشجویان  دو گروه 
گردید    و تحلیل   بررسیجداگانه     صورت   به   پیرسون  همبستگی

 .)2   جدول(
  نشـان  2  جـدول  در     شـده   هیـ اراهـای     کـه یافتـه    گونه  همان

،   شخصـی   زای   اسـترس    عوامـل   میـان ترتیب اولویت     بهد  نده  می
 و  ، جسمی ، فیزیولوژیک  تحصیلی ،  اقتصادی ،   اجتماعی - روانی

ــاهی ، شــغلی خــانوادگی ، اجتمــاعی ، ، هیجــانی بهداشــتی    و رف
دار  ی و معنـ     مثبت   رابطه   آنان   ناامیدی   مجرد با میزان    دانشجویان
   دانشــجویان  در گــروه  ارتبــاط  ایــن کــه   در حــالی،وجــود دارد

 - ، روانـی     فیزیولوژیـک    در متغیرهـای    ولویت ا   ترتیب   به  متأهل
ــاعی ــمی ، ازدواج اجتم ــتی ، جس ــاعی  و بهداش ــالی ، اجتم  و  ، م
  بـین . اسـت دار   ی و معنـ     مثبت   و تحصیلی   ، داغدیدگی   اقتصادی

 دار ی معنـ   رابطـه   متأهل  دانشجویان  ناامیدی  با میزان سایر عوامل 
 .شود دیده نمی

بـه تفکیـک مقطـع         زا با ناامیدی    استرس   عوامل  همبستگی -3جدول  
 تحصیلی

 کارشناسی زا  استرس  و مشکالت عوامل
کارشناسی 

 ارشد
 دکتری

  شخصی -1

   و بهداشتی  جسمی- 2

  خانوادگی– 3

   و اقتصادی  مالی- 4

   تحصیلی- 5

   هیجانی- 6

   داغدیدگی- 7

   اجتماعی- 8

   رفاهی - 9

 نشده بینی ی پیش رویدادها -10

   شغلی- 11

   ازدواج - 12

  فیزیولوژیک  - 13

  اجتماعی و روانی  – 14

 37/0 ٭

 27/0٭

 23/0٭

 32/0٭

 33/0٭

 23/0٭

09/0 

 19/0٭

 15/0٭

 10/0٭

 16/0٭

09/0 

 30/0٭

 35/0٭

 44/0٭

 24/0٭

04/0- 

146/0 

 255/0٭

204/0 

070/0 

232/0 

002/0- 

015/0 

201/0 

022/0 

 407/0٭

 279/0 ٭

14/0 

168/0- 

215/0- 

 650/0 ٭

041/0- 

054/0- 

067/0- 

 629/0 ٭

034/0 

 641/0 ٭

218/0 

101/0 

052/0- 

175/0 

*p< 05/0  

   روانـی    فشـارزای    عوامل  مجموعهمیان     ارتباط   بررسی  برای
ــا ناامیــدی ــاطع ب ــون،  تحصــیلی  در مق    همبســتگی ضــریب  آزم

کار   های سنی گوناگون به     گروه در     تفکیکی  صورت   به  پیرسون
 .)3  جدول(شد برده 

 و    عوامل   مجموعه   بین  کهدهد    نشان می  3جدول  های    یافته
ــکالت ــترس مش ــیلی  دوران زای   اس ــزان   تحص ــا می ــدی  ب    ناامی
  میـزان .  وجـود دارد   مثبـت   رابطـه   کارشناسـی   مقطع  دانشجویان

ــن ــه ای ــه  در   رابط ــلزمین ــی عوام ــالی  شخص ــادی،، م  و   اقتص
   بـا عوامـل      رابطـه    این  که درحالی .است 3/0 باالتر از    ، تحصیلی

 . دار نیست ی معن  و ازدواج  زندگی ، رویدادهای داغدیدگی
   ارشــد تنهــا بــین  کارشناســی  مقطــع  دانشــجویان در گــروه

 بـا     و تحصـیلی     و بهداشتی   ، جسمی    شخصی  زای   استرس  عوامل
 بــه بیــان دیگــر. وجــود دارددار  ی و معنــ  مثبــت  رابطــه ناامیــدی

  زا میـزان     اسـترس    عامـل    سه   این  با افزایش شود که     بینی می   پیش
   در حـالی     این . بد یا   نیز افزایش    از دانشجویان    گروه   این  ناامیدی
   عامــل  ســه  تنهــا بــین  دکتــری  دانشــجویان  در گــروه  کــه اســت

ــترس ــدادهای زای  اس ــدگی  روی ــاعی ، اقتصــادی  زن ــا   و اجتم  ب
   شدهده ـدی  دار وجود دارد و رابطه ی و معن  مثبت  رابطه یدیـناام



 

   دانشـجویان    گـروه    در این   زا با ناامیدی    استرس   سایر عوامل   بین
 .نیستدار  یمعن
 

 بحث
  زای   اســترس  عوامــل  هــر چــه کــهایــن بررســی نشــان داد 

،   ، هیجـانی     و بهداشـتی    ، جسـمی    ، اقتصـادی    ، تحصـیلی    شخصی
 یـا    کـاری   در محـیط   ترتیـب    بـه   رفـاهی  و    ، خانوادگی   اجتماعی
   آنان   ناامیدی   بیشتر گردد، میزان     دانشجویان   و زندگی   تحصیلی
 . یافت  خواهد افزایش

در پذیرفتـه شـدن        کـه   گفتدر تبیین این یافته شاید بتوان       
 ؛شـود    مـی    و آشـنایان    ، دوستان    از والدین    جدایی   سبب  دانشگاه

   تحصیلی   از وضعیت    متفاوت  کهدید  ج  دانشجو باید با وضعیت   
  ســاالن هـم  را بـا   ای  تـازه   سـازگار شـود و روابــط   اسـت پیشـین  

 را    بیشتری   مسئولیت  طور کلی  ه خود برقرار نماید و ب      دانشگاهی
 . بپذیرد  روزمره در زندگی
پدیدآورنده    عامل   یک  ، استرس    بک   شناختی  نظریهبر پایه   

 ؛1985 ،3 و گاریسـون   2، کـوواکس  1یر، است  بک (  است  ناامیدی
سـو بـا    هم  که) 1992 ،  و همکاران دیکسون؛ 1992،  بونر و ریچ  

 .است   پژوهش  این های یافته
در ایـن   ) 1992 (  و همکـاران    دیکسـون هـای     ا یافته بسو    هم
را بیشـتری      ناامیـدی   داری ی معن  شکل ه پسر ب   دانشجویانبررسی  
دلیـل    به   ناامیدی  افزایش. دادند  ان دختر نش    دانشجویان   به  نسبت
  بـونر و ریـچ    هـای     بـا یافتـه      گونـاگون   هـای   در اسـترس    افزایش

   تـرم   میـان   مانند امتحانات   موقعیتیعوامل فشارزای     که) 1992(
انـد همـاهنگی      دانسـته    از ناامیـدی     مهمی  های  کننده بینی  پیشرا  

 .دارد
ــن بررســی   ــی اســت ای ــر رویگفتن ــاکن ن دانشــجویا ب    س

 از ایـن رو     .  اسـت    شـده    انجام   تهران  در دانشگاه تنها   و    خوابگاه
. ها به سایر دانشجویان با احتیاط بایستی انجـام شـود            تعمیم یافته 

   و معلـولی     علـت   رابطـه  ،دلیل ماهیـت ایـن بررسـی        بهچنین،    هم
 . کرد  متغیرها تعیین  برای توان نمی

 از   آگاهیاین بررسی     های ها، یافته   محدودیت  اینبا وجود   
  عنـــوان ه را بـــ  دانشـــجویان در  اســـترسگونـــاگون   منـــابع
شـود    پیشنهاد می  .دهد  میگسترش     ناامیدی  های  کننده بینی  پیش

   بررسـی   اسـترس و ناامیـدی     میـان   رابطـه آینده    های پژوهشدر  
. شــوندشــناخته مــؤثر در بــروز ناامیــدی   هــای تــا اســترسشــود 
 ،  بهتـر ناامیـدی      درک   باعـث   اسـترس تر    دقیق  سنجشچنین    هم

  هـای   همداخلـ ضـرورت ارایـه      و     مانند خودکشـی     آن  پیامدهای

ویـژه    به  دانشجویانهمۀ  در مورد   هنگام،      و به    مناسب  ای  مشاوره
 .شود  می  خوابگاه  ساکن دانشجویان
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