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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،55-81،)2(21 ،پیاپی  ،55زمستان 2938

شاپا1001-6468 :

محمدزاده ،امید؛ مرجائی ،سیدهادی؛ ودادهیر ،ابوعلی؛ و کالهی ،محمدرضا ( .)8931تعیین نقش میانجیگری امیدد بد
آینده در رابط بین سالمت روان و جامع پذیری دانشگاهی :مورد مطالع  ،دانشجویان دانشگاههای ایالم .فصلنامه مطالعاا
میانرشتهای در علوم انسانی.55-18 ،)8(81 ،

 نویسندگان  /دسترسی ب متن کامل مقال براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

)

تعیین نقش میانجیگری امید به آینده در رابطه بین سالمت روان
و جامعهپذیری دانشگاهی؛ موردمطالعه ،دانشجویان
دانشگاههای ایالم
امید محمدزاده ،1سیدهادی مرجائی ،2ابوعلی ودادهیر ،3محمدرضا کالهی
دریافت7931/50/71 :؛

4

پذیرش7931/53/71 :

چکیده

جامع پذیری دانشگاهی از مفاهیمی است ک میتوان آن را مهمترین اهددا دوران دانشدجویی و وردور در
دانشگاه دانست .این متغیرها همواره متأثر از چند عوامل از جمل سدالمت روان اسدت .بررسدیها نشدان داده
است ک این دو متغیر میتوانند با امید ب آینده رابط داشت باشند .هد این مقال  ،تعیدین نقدش میدانجیگری
امید ب آینده در رابط بین سالمت روان و جامع پذیری دانشگاهی اسدت .از رو پیمایشی دتبیینی و از ندو
مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شده است .جامع ٔ آماری تحقیق  3891نفر است ک کلید ٔ دانشدجویان
ّ
مشغول ب تحصیل در دانشگاههای ملی ،پیامنور و دانشگاه آزاد اسالمی ایالم در سدال تحصدیلی 8931-31
را شامل میشودٔ .
اندازه نمون با استفاده از فرمول نمون گیری کوکران و ب رو نموند گیری تصدادفی طبقد ای
تعیین شد .ابزار مورداستفاده در این پژوهش پرسشنام های محققساخت اسدت .پرسشدنام جامع پدذیری در
قالب  5بعد و 48گوی  ،سالمت روان با  88گوی و امید ب آینده با  4گوی است .روایی صدوری و محتدوایی آن
با نظرخواهی از اساتید راهنما و مشاور ،و پایدایی آن بدا اسدتفاده از آلفدای کرونبداه ب دسدت آمدد .یافتد های
پژوهش نشان داده است ک سالمت روان با جامع پذیری دانشگاه رابط ٔ معنادار داشت است .همچنین امید بد
آینده با سالمت روان و جامع پذیری دانشگاهی رابط ٔ معنادار داشت اسدت .نقدش میدانجی امیدد بد آیندده در
رابط بین متغیر مستقل و وابست نیز معنادار بوده است .میتوان نتیج گرفت ک برخورداری از امید ب آیندده در
بین دانشجویان میتواند با تقویت نقش سالمت روان ،منجر ب جامع پذیری بیشتر در بین دانشجویان گردد.
کلیدواژهها :سالمت روان ،جامع پذیری دانشگاهی ،امید ب آینده
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1دانشجوی دکتری جامع شناسی فرهنگی ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)


 .2استادیار جامع شناسی ،مؤسس پژوهش و برنام ریزی در آموز عالی ،تهران ،ایران



 .3دانشیار جامع شناسی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران



ٔ
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی تهران ،ایران
 .4استادیار جامع شناسی،



 .1مقدمه

یکی از مؤلف هایی ک امدروزه در محی هدای دانشدگاه بایدد موردتوجد قدرار گیدرد ،نحدوه

شکلگیری جامع پدذیری دانشدگاهی اسدت (آبدرانت  .)931 ،1089 ،1جامع پدذیری بد

فرایندی اطالق می شود ک در طی آن انسان از زمدان تولدد بدا تمداس تددریجی و دائدم بدا
اشخاص ،گروهها و نهادهای اجتماعی بدا خصوصدیات فرهنگدی جامعد  ،کد ارز هدا و
هنجارهای اجتماعی در آن مندرج است ،آشنا میشود .این آشنایی در ید شدبک پیچیدده
رواب اجتماعی میان افراد ،گروهها و نهادها ،الگوهای زندگی اجتماعی را ب وی میآمدوزد
(صداقتی فرد.)815 ،8938 ،

مرتن ،ریدر و کندال ،)8351( 2جامع پذیری را فرایندهایی تعریف میکنند ک ب واسط

آنها ی شدخ ،،اوساسدی از ید خدود ورفد ای را در کندار ارز هدا ،طدرز تفکدر ،و
مهارتهای مرتب با آن رشد میدهد و آن خدود ورفد ای میتواندد رفتدار وی را در گسدتره
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وسیعی از موقعیتهای ورف ای و فوق ورف ای هدایت کند (مرجدائی .)86 ،8934 ،نهداد
ٔ
آمیدزه ویدژهای از نقشهدای
دانشگاه در بیشتر جوامع کارکردهای مهمی بر عهده دارد ،کد
فرهنگی ،ایدئولوژیکی و اجتماعی است .رسالت اصلی دانشگاه تولید اقتصادی ،آموزشدی

و علمی واگذارشده ب آنهاسدت (انددرس .)913 ،1086 ،3محدی اجتمداعی دانشدگاه و
اجتماعددات علمددی ماننددد هددر محددی آموزشددی ،ب مثابدد نهددادی اجتمدداعی و عامددل

اجتماعیکننده ،4نقش عمدهای را در انتقال فرهند ،،درونیکدردن هنجارهدا و ارز هدای
دانشگاهی و ورف ای و توسع ٔ مفهدوم مدن اجتمداعی ایفدا میکندد (مرجدائی.)9 ،8930،
ا
پرور و تربیت انسان دانشگاهی در فرایند جامع پدذیری دانشدگاهی صدورت میگیدرد.
انسان دانشگاهی کسی اسدت کد بتواندد شدیوه زنددگی دانشدگاهی را در دوران تحصدیل و
عرویتش در اجتماعات علمی و دانشگاهی بیاموزد و بد مجموعد ٔ سدرمای های علمدی و
فرهنگی و اجتماعی مانند عادت ب خواندن ،نوشتن ،گفتوگو کردن ،دیدن و شنیدن دسدت
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

پیدا کند .انسانشناسان بر این باورند ک جامع پذیری دانشگاهی بیشدتر کسدب صدالویت
فرهنگی و دانش ضمنی است و یادگیری سازگاری با هنجارهای متعارض ،کسب فهمدی از
ماهیت رشت و همینطور ایجاد ارتباط بدین رشدت های مجداور و کنشدگران ریردانشدگاهی
(سرمای گذاران پژوهشی) است (هیوسر.)900 ،1001 ،1

دانشجویان ب عنوان گیرندگان ارز هدا و هنجارهدا ،در طدی دوران تحصدیلی خدود بدا
هنجارهای دانشگاهی آشنا گردیده و آن را در خود درونی مینمایند ،ک ایدن امدر در قالدب
جامع پذیری دانشگاهی نمود پیددا مینمایدد .دراینبدین ،وضدعیت جامع پدذیری آندان از
عوامل و مؤلف های متعدد و متنوعی پیروی مینماید؛ یکی از این مؤلف ها ،وضدعیت امیدد
آنان ب زندگی آیندهشان میباشد (منصوری .)8911 ،پژوهشگران بر این باورند ،ک امید ب
ً
آینده برای مقابل با مشکالت و شرای عدماطمینان ضروری است و مطمئنا امیدواری ،ی
نیاز اساسی برای دانشجویان میباشد .ازجمل معرالنی ک امروزه دانشگاه و دانشدجویان
با آن مواج اند ،ورود افراد باانگیزه و بانشاط و پرانرژی ب دانشگاه و خروج افرادی بیانگیزه

و ناکارآمد است (ابراهیمی و همکاران .)8 ،8930 ،دانیل کیتین )1000( 2،معتقد اسدت
ناامیدی میتواند ریش ٔ بسیاری از بیماریهای روانی ،جسمانی و معرالت اجتماعی باشد
ک سالمت عمومی جامع را تهدید مینماید (عبدالهیآرپناهی.)8935 ،
از دیگدر عوامدل مهمدی کد میتدوان در ارتبداط بدا جامع پدذیری دانشدگاهی مدورد
بحثوبررسی قرار داد ،سالمت روان است .ازآنجاک دانشجویان ب عنوان مهمترین عنصر
دانشگاهها محسوب میشوند ،بنابراین ،آمادهسدازی و ایجداد صدالویتهای الزم در آندان
ٔ
سازنده آن خواهند بود ،هد نهایی آمدوز عدالی اسدت.
برای ورود ب اجتماعی ک خود
بیگمان در این روند ،هر چ ب مسائل مربوط ب آنها بیشتر توج شود ساختار آتی اجتما

از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود (پدرین و همکداران .)1001 ،3نظدر بد اینکد
مشکالت روانی و اجتماعی موجب عملکرد ضعیف دانشجویان شده و اخدتالالت رواندی
گوناگونی در اثر رفلت از آن بر جای میماندد (جدیددی و یاراومددی ،)8938 ،بندابراین،

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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تعیین نقش میانجیگری
امید به آینده ...

پرور جسم و روان سالم دانشجویان از مهمترین اهدا دانشگاه است کد بایدد بد طور
همزمان ب آنها توج شود (پرین و همکاران.)1001 ،
سالمت روان فرد در گرو رواب اجتماعی اوست ،بنابراین ،با انجام تحقیقدی جدامع در
مورد رابط ٔ بین سالمت روان و جامع پذیری دانشگاهی میتوان از طریق کنترل اخدتالالت
روانی فرایند جامع پذیری را بهبود بخشید و از بروز اختالالت و ناهنجاریهای اجتمداعی
مرتب با سالمت روان پیشگیری کرد و بسیاری از معرالت اجتماعی ،ک گریبانگیر تعداد
کثیری از دانشجویان و محی دانشگاه است ،را کاهش داد.
با مطالع ٔ مدلهای موجود ب نظر میرسد مدل جدامعی کد تدأثیر سدالمت روان بدر
جامع پذیری دانشگاهی را با نقش میانجیگری امید ب آیندده تبیدین و ترسدیم کدرده باشدد
وجود ندارد .امید ب آینده و سالمت روان ممکن است بد طور مسدتقیم بدا جامع پدذیری
دانشگاهی ارتباط داشت باشند و یا اینک عوامل شخصیتی ب واسدط ٔ امیدد بد آیندده بدا
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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جامع پذیری دانشگاهی رابط داشت باشد .با توج ب ضرورت بررسی و شناخت عوامل
مرتب با جامع پذیری دانشگاهی و کم ب ارتقاء امید بد آیندده و همچندین اهمیدت و
نقش جامع پذیری دانشگاهی در این زمین  ،مقال ٔ واضر ب دنبال پاسخ ب این سؤال است
ک آیا سالمت روان با جامع پذیری دانشگاهی رابط دارد؟ و آیا امید ب آیندده در ارتبداط
بین سالمت روان با جامع پذیری دانشگاهی نقدش میدانجیگری ایفدا میکندد؟ در ایدن
مدل ،سالمت روان ب عنوان متغیدر مسدتقل و جامع پدذیری دانشدگاهی بد عنوان متغیدر
وابست تلقی شده و برای تبیین رابط بدین متغیرهدای مسدتقل و وابسدت امیدد بد آیندده را
ب صورت متغیر میانجی در نظر گرفت شده است.
 .2چارچوب نظری

ً
جامع پذیری روندی اکتسابی و آموختنی است .کد صدرفا بد تحصدیل معدار متناسدب
درزمین هنجارهای جامع محدود نمیشود ،بلک ایجاب میکند ک فرد هنجارهای مذکور
را بپذیرد و آنها را بروق و درست و عادالن تلقی کند (صداقتیفرد.)815 ،8938 ،

از نظر دورکیم ،1اجتماعینمودن شیوهای است ک جامعد اعردای خدود را بدا عقایدد،
اوساسات جمعی ،ارز ها ،الگوها و خصوصیات زندگی جمعی آشنا میسازد .شیوههای
اجتماعیکردن اعراء در جوامع مختلدف (مکدانیکیددارگانیکی) بداهم فدرق میکندد .در
هردوی این جوامع ،نهادهای جامع مانند خانواده ،مذهب و دولت ،وظیف اجتماعینمودن
اعراء را بر عهده دارند .تأکید دورکیم بر انتقال بین نسلی الگوهای فرهنگی بود ک ب عنوان
راهی برای ترویج تعامالت اجتماعی و فرهنگی و همچنین برای جلوگیری از آندومی بدود و
نقش مهمی در نظمپدذیری افدراد داشدت اسدت .در چندین چشدماندازی آمدوز وپرور
ب عنوان بخش سیستماتی و هدفمند از ی روند گستردهتر در رابط با جامع پذیری تصور
میشد (آبرانت .)936 ،1081 ،
جامع پذیری مفهومی است ک ب توصیف و تبیین چگونگی رفتارهدایی میپدردازد کد فدرد
بتواند تا بافرهن ،جامع خود ساز یابدد .درواقدع ،جامع پدذیری «فراینددی اسدت کد بدر
اساس آن ،فرد ب اکتساب قوانین ،رفتار و نظام باورها و بازخوردهای جامع یدا گدروه مشخصدی
دست مییابد تا بتواند در درون آن جامع زندگی کند» (دادستان .)941 ،8914 ،ب نظر یکی از
ً
محققان برجست  ،جامع پذیری در زندگی دانشگاهی ،عمدتا از طریق گفتمان صدورت میگیدرد
(بدیتی .)1081 ،2جامع پذیری دانشگاهی توسد ویددمن ،تدوال و اسدتین )1008( 3بد عنوان

روندی تعریفشده اسدت کد ب واسدط آن دانشهدا ،مهارتهدا و ارز هدای الزم بدرای ورود
موفقیتآمیز ب ید ورفد تخصصدی ،نیازمندد ید سدطف پیشدرفت از داندش و مهارتهدای
تخصصی است (تورکینا .)1 ،1081 ،4در جامع پذیری ،جامع ب القای ارز ها و هنجارهای
خویش ب افراد نائل میآید (قلع و علمدی .)804 ،8931 ،جامع پدذیری دانشدگاهی فراینددی
است ک هر دانشجو ،دانش ،مهارت و تمایالتی را کسب میکندد کد آن را بد عنوان عردوی از

گروه (کمتر یدا بیشدتر) میگرداندد (بدرایم و ویلددر .)8344 ،5دانشدجویان بد عنوان گیرنددگان
ارز ها و هنجارها ،در طی دوران تحصیلی خود با هنجارهای دانشگاهی آشدنا شدده و آن را در

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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خود درونی مینمایندد ،کد ایدن امدر در قالدب جامع پدذیری دانشدگاهی نمدود پیددا میکندد.
دراینبین ،وضعیت جامع پذیری آنان از عوامل و مؤلف های متعدد و متندوعی پیدروی مینمایدد
(منصوری.)8911 ،

پییر بوردیو 1معتقد است نوعی دیالکتی بین منش (عادتواره) و میددان وجدود دارد.

عادتوارهها هم ساختیافت اند و هم ساختدهنده؛ یعنی هم از میدان و عناصر داخلی آن،
نظیر سرمای ها ،تأثیر میپذیرند و هم بر میدان تأثیر میگذارند .ب عبارتیدیگر ،هم موجدب
جامع پذیری کنشگران میشوند و هم بر مناسبات میدان تدأثیر میگذارندد .بوردیدو ااعدان
می دارد ک با توج ب دیالکتی یادشده و نیز با توج ب میزان اهمیت انوا خداص سدرمای
ّ
در میدان ،شاهد تکثر انوا مختلف میدانها خواهیم بود و یکی از این میدانها میدان علدم
است ک عرصۀ تجلی جامع پذیری دانشگاهی میباشد .جامع پذیری دانشگاهی بدا ابعداد
پنجگانۀ آن (اولی  ،آموزشی ،محیطی ،متأثر از مشغولیت دانشجویی ،هنجداری و اخالقدی
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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در دانشددگاه) در ارتبدداط بددا میددزان کسددب سددرمای های مختلددف در میدددان دانشددگاه و
خردهمیدانهای آن است.
از نظریۀ بوردیو میتوان استنباط نمود ک بحث سالمت روان و امیدد بد زنددگی برایندد
موقعیتمندی مدنش (عدادتواره) در میددانهای مختلفاندد .میدزان کسدب سدرمای های
مختلف میتواند تعیینکنندۀ نوعی منش افراد باشد .مفهوم سالمت روان شامل مؤلف هایی
اسددت ک د براینددد مددنش کنشددگران اسددت؛ مؤلف د هایی چددون داشددتن اوسدداس مثبددت،
دوستداشتن دیگران ،مواجه بدا تغییدرات زنددگی ،ندو واکدنش در برابدر تلخدی زنددگی
دانشجویی ،جسارت در شرو کارهای جدید ،دنبال راهکارهای متفاوت در ول مسائل.
دانشجویان با عادتوارههای پیشینی وارد میدان دانشگاه میشوند .عادتوارههدایی کد
وامل ارز های سالمت یا عدم سالمت رواناندد .ایدن عادتوارههدا در میددان دانشدگاه
ممکن است دستخو دگرگونی گردند .اما صر نظر از نو دگرگونی ایجادشده ،میتوانند
موجب تکوین عادت وارۀ دیگری ب نام امید ب آینده شوند ک در ندو ترجیحدات و سدالیق
آنان تأثیر خواهد نهاد .ترجیحات و سالیقی ک نو جامع پذیری دانشگاهی را رقم میزنند.

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

با توج ب شاخ،های تعریف سدالمت روان ،میتدوان بد نقدش آن در جامع پدذیری
دانشگاهی دانشجویان نیز اشاره کرد .مهمترین کارکرد سالمت روانی ایجاد سدازگاری فدرد
با محی پیرامون است .سازگاری و همنوایی رایت فرایند جامع پذیری ددد ب مفهوم عدام ددد و

جامع پذیری دانشگاهی دد ب مفهوم خاص کلم دد است .واتسن 1مؤس مکتب رفتدارگرایی
میگوید :رفتار عادی نمودار شخصیت سالم انسان عادی است ک موجب سدازگاری او بدا
محی و درنتیج رفع نیازهای اصلی و ضروری او میشود (ب نقل از :آقایوسدفی ،شدقاقی،

دهستانی ،و برقیایراندی .)8938 ،بنسدن )1004( 2در مدورد مطالعدات مربدوط بد امیدد
میگوید ،سطوح باالی امید با سالمت جسمی و روانشناختی ،خدود ارزشدی بداال ،تفکدر
مثبت و رواب اجتماعی فوقالعاده رابط مثبت دارد.

گستل و همکاران 3امید را ب عنوان یکی از مهمترین جنب های سالمت روان معرفی کرده

و ارتباط بین این دو را اثبات نمودهاند .در واقع ،امید بازتاب میزان رسیدن ب نتایج است ک

ریرقطعی ولی درعینوال ممکن ارزیابی شده است .در تعریف رایجتر امید ،اسنایدر 4امید
را ب عنوان ی نیرو و قدرتی ترسیم میکند ک با این قابلیتها مشخ ،میشوند )8 :تعیین
ٔ
انگیدزه الزم
هد ها )1 ،تدوین راهبردهای رسیدن ب این هد ها (گذرگاهها) و  )9داشتن
برای استفاده از این راهبردها( .عامل) ی اصل اساسی نظری امید ،هدفمندد بدودن رفتدار
َ
آدمی است ک این هدفها اعمال را هدایت میکنند (رضایی و همکاران.)8936،
سازه اصلی نظری امید اسنایدر عبارتاند از :هد ها ،گذرگاهها و عامل .در نظرید ٔ
ٔ
س
امید اسنایدر ،هد ها نتایج مطلوبی هستند ک در جهت رسیدن ب آنها تدال مدیکنیم.
بدون توج ب اندازه هد  ،ی هد قابلدسترس ،نقط پایانی تال را تعیین میکند .بدر
طبق این نظری  ،هد میتواند هر چیزی باشد ک ی فرد میخواهدد تجربد  ،خلدق و یدا
انجام دهد .گذرگاهها عبارتاند از راههای شدکلگرفت بدرای رسدیدن بد هدد ها .عامدل،
انگیز الزم برای رسیدن ب هد های طراویشده است .گذرگاهها بدون همدراه شددن بدا
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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عاملهای مناسب بیفایدهاند .طبق دیددگاه اسدنایدر و همکداران ،گدذرگاهها تواناییهدایی
هستند ک مسیر هد ها را تنظیم میکنندد ،عامدل ،مؤلفد انگیزشدی نظرید امیدد اسدت و
استفاده از گذرگاهها ب منظور تحقق هد های مورد عالق را دربر میگیرد (همان).
امید ب آیندده هدم بدر سدالمت جسدمی و هدم سدالمت روح و روان افدراد تدأثیر دارد.
«استات معتقد است ک امید دارای دو مؤلف ٔ شناختی و عاطفی است ک مؤلف عاطفی آن

میتواند پیشبینی ٔ
کننده وقو رویدادهای مثبت در آینده و در نتیج  ،افزایش سدالمت روان

باشد» (افشاری و همکاران « .)8931 ،در واقع امید عاملی برانگیزاننده است و افراد را قادر
میسازد مسیری را انتخاب کنند ک ب نتیج ای مثبت میانجامد .امیدد نمدادی از سدالمت
رووی و توانایی باور داشتن ب اوساس بهتر در آینده است» (ویدری و همکاران.)8936 ،
اسنایدر معتقد است ک امید نوعی روند فکری و دارای دو جزء تفکدر عامدل و مسدیرها
است .هر دو بعد از طریق رفتارهای هدفمندد در تشدکیل و تعیدین میدزان امیدد ضدروری و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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موجب سازگاری و سالمت روانشناختی و جسمانی میشود .مسیرها جزءشناختی امیدد و
نشان ٔ
دهنده توان فرد در خلق راههای معقول برای دستیابی ب اهدا است .تفکدر عامدل،
جزء انگیزشی امید و نشان ٔ
دهنده برداشت شخصی درباره توانایی برای رسدیدن بد اهددا

گذشت  ،وال و آینده است .تفکر عامل ،یعنی اعتقاد ب این مطلب ک فرد میتواند از طریق
راههای فرضی ب سوی هدفی مشخ ،ورکت کندد و بددان دسدت یابدد .بد ویژه در زمدان
رویارویی با موانع وجود تفکر عامل در راهاندازی انگیزه الزم برای وارد شدن در مسدیرهای
دیگر اهمیت فراوانی دارد (عبدالرویمی نوشاد و همکاران.)8931 ،
امید ب آینده از ی سو زمین ساز سالمت روان افراد است و از سویی دیگر ،افرادی ک از
سالمت روان برخوردارند نسبت ب آینده خو بینتر میباشند« .مراد از سالمت روان ایدن
است ک فرد بتواند فعالیتهای روزمره خود را ب خوبی انجام دهد ،با افراد خانواده و محی
خود ارتباط مناسب برقرار نماید ،و رفتار نامناسب از نظدر فرهند ،و جامعد خدود نداشدت
باشد .درنتیج  ،بهداشت روان ،دانش و هنری است ک ب افراد کمك میکندد تدا بدا ایجداد
رو های صحیف از لحاظ رواندی و عداطفی بتوانندد بدا محدی خدود سدازگاری نمدوده و
راهولهای مطلوبتری را برای مشکالتشان انتخاب نمایند؛ چراک اگر فشارهای روانی فرد

را بد طور مدداوم تهدیدد کندد دیگدر نمیتوانددد انسدان بانشداط ،نیرومندد و تواندا در انجددام
مسئولیتهای اجتماعی خود باشد» (صادقی ،زارعیپور ،اکبری و خانبیگی.)8930 ،
امید ب آینده نیز ک از مؤلف های نظیر آیندده شدغلی ،رسدیدن بد اهددا  ،دسدتیابی بد
موفقیت های علمی ،امکان کسب جایگاه اجتماعی ،توانایی مقابل بدا مسدائل و مشدکالت
زندگی و ول آنها و همچنین اوساس مفید بودن در جامع تکوینیافت برایند موقعیتیدابی
منش در میدانی خاص است .پاتنام ( )1001و کلمن ( )8331معتقدند افرادی ک شدبک
اجتماعی قویتری دارند ،از امیدواری بیشتری برخوردارند؛ آنها بد نوعی بدا اجتمدا خدود
پیوند خوردهاند و میتوانند در موقعیتهدای مختلدف از ومایدت اجتمدا و روابد خدود
بهرهمند شوند (افراسیابی ،خوبیاری ،قدرتی و دشتی زاد.)8935 ،
اوساس مثبت

اوساس مثبت

دوست داشتن
دیگران

دوست داشتن
دیگران

مواجه با تغییرات
زندگی

مواجه با
تغییرات زندگی

واکنش در برابر
تلخی زندگی

جامع پذیری
دانشگاهی

امید ب آینده

سالمت روان

جسارت در
شرو کار جدید
راهکار جدید
در ول مسال

واکنش در برابر
تلخی زندگی
جسارت در
شرو کار جدید

اوساس
مفید بودن

کسب
جایگاه
اجتماعی

مقابل با
موفقیت رسیدن
مشکالت
علمی ب اهدا
و ول آنها

آینده
شغلی

راهکار جدید
در ول مسال
نو نگاه
ب خطای انسان

نو نگاه ب خطای
انسان
شکل شماره ( .)1مدل مفهومی تحقیق
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 .3پیشینه تحقیق

دیلورثدبارت ،میلر و لیسن )1081( 1نشان داد مادرانی ک از تحصدیالت پدایینتری
پژوهش ویٍ ،
برخوردارند و یا در دوران مدرس ترس داشت اند این ترس را بد فرزنددان خدود نیدز منتقدل کدرده و

جامع پذیری دانشگاهی پایینتری دارند.
کاماچو تامپسون ،گونزال و فولینی )1083( 2در پژوهشی نشان دادند میزان پیگیری والدین و
درگیر بودن آنها در فعالیتهای علمدی و بداخبر بدودن از وضدعیت فرزندشدان در دانشدگاه بد طور
مستقیم در میزان جامع پذیری دانشگاهی آنان تأثیر دارد.
بهارهرنستین و همکاران ) 1084( 3دریافتند ک میزان درگیر بودن دانشدجویان در فعالیتهدای
جنبی مرتب با رشت تحصیلی آنان میتواند از طریق همکاری و یادگیری جمعی منجر بد تقویدت
شغلی دانشگاهی ،کار عملی در دانشکده ،نقشهای روشنکننده دانشکده ،تغییدر شدکل نوشدتن و
جامع پذیری دانشگاهی آنان شود.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ژائددو ،چددو و کنتددز )1085( 4در پژوهشددی عوامددل مددؤثر بددر جامع پددذیری دانشددگاهی در بددین

دانشجویان چینی دانشگاههای امریکا را موردبررسی قرار داده و دریافتند ک ویژگیهای خانوادگی کد
دیدگاههای فرد را شکل میدهد بر جامع پذیری و سازگاری آنها بدا هنجارهدای دانشدگاهی تأثیرگدذار
است .در تحقیقاتی کد توسد کدافی و همکداران ( ،)8911نصدری ( ،)8910جمدالی ( )8918و
امیدیان ( )8915صورت گرفت زندگی دانشجویی را دوره تنشزا و محدی دانشدگاهی را محیطدی
تنشزا معرفی کرده و ارتقاء سطف عدواملی کد سدبب افدزایش کیفیدت زنددگی و سدطف سدالمت
دانشجویان میشود را مهم دانست اند (سلطانی و همکاران .)8913 ،قنبریان و همکاران ( )8935در
تحقیقی رابط بین شادکامی و امید ب زنددگی در دانشدجویان دانشدکده علدوم پزشدکی بهبهدان را
موردسنجش قرار دادهاند .یافت ها نشان داد بین شادکامی و امید ب زنددگی در دانشدجویان دختدر و
پسر رابط ٔ معنیداری وجود دارد .امیدزاده ( )8939تحقیقی پیمایشی تحت عنوان «عوامل اجتماعی
مؤثر بر امید ب ٔ
آینده دانشجویان دانشگاه تهران» انجدام داد .نتدایج واصدل از پدژوهش نشدان داد کد

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ٔ
آینده دانشجویان پایینتر از ود متوس است .از میان عوامدل مدؤثر بدر امیدد بد آیندده،
میزان امید ب
اوساس محرومیت و اوساس آنومی رابط معکوس و معنادار و همچنین دینداری رابطد مسدتقیم و
معناداری با امید ب آینده داشتند .تحقیقی ک توس جهدانی هاشدمی و همکداران ( )8911بددر روی
 584دانشدجوی تازهوارد دانشدگاه علوم پزشکی قزوین صورت گرفدت نشددان داد کدد  88/1درصدد
دانشجویان از سالمت روان مطلوب برخدوردار نبودند .در مطالعدد ٔ توکلیزاده و خددادادی ()8913
بددر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشدکی گنابداد ،گدزار شد ک  4/98از دانشجویان مشکوك بد
اختالل رواندی هسدتند و میزان شیو موارد مشدکوك بد اخدتالل رواندی در پسدران و دختدددران بددد
ترتیددب  11درصد و  99درصد است .امیدزاده ( )8939در پژوهشی بدا عندوان «عوامدل اجتمداعی
ٔ
آینده دانشجویان پایینتر از
مؤثر بر امید ب آینده دانشجویان دانشگاه تهران» نشان داد ک میزان امید ب
ود متوس است .از میان عوامل مؤثر بر امید ب آینده ،عواملی چون اوساس محرومیدت و اوسداس
آنومی رابط ٔ معکوس و معنادار و دینداری رابط مستقیم و معناداری بدا امیدد بد آیندده اکدر گردیدد.
قنبریان و همکاران ( )8935نیز رابط بین شادکامی و امید ب زندگی در دانشجویان دانشکده علدوم
پزشکی بهبهان را موردسنجش قرار دادهاند ک یافت ها نشان داد بین شادکامی و امیدد بد زنددگی در
دانشجویان دختر و پسر رابط معنیداری وجود دارد.
از پژوهشهای فوق اینگون نتیج گیری میشود ک نخسدت ،هرکددام از محققدان مدذکور بد
بررسی رابط یا تأثیر متغیرهای مستقل و میدانجی بدر سدایر متغیرهدای دانشدجویی پرداخت اندد و
جامع پذیری دانشگاهی در هیچکدام از این پژوهشها مورد واکاوی قرار نگرفت است .دوم اینکد ،
ازنظر رو پژوهش نیز از شیوههای همبستگی و رگرسیون استفاده شده است و از بررسی و اعمال
همزمان متغیرها در قالب ی تحلیل ،یعنی همانچیزی ک مدلسازی معادالت سداختاری بد آن
دست مییابد ،نپرداخت اند .بنابراین ،وج برتری این مقال بر پژوهشهای اکرشده از نظر موضدو
موردپژوهش و نیز ٔ
شیوه تحلیل است ک از این جنب دارای نوآوری است..
فرضی های مقال ب این شرح است )8 :امید ب آینده رابط بین سدالمت روان و جامعد پدذیری
دانشگاهی را میانجی میکند؛  )1بین امید ب آینده و جامع پذیری دانشگاهی رابط وجدود دارد؛ و
 )9بین سالمت روان و جامع پذیری دانشگاهی رابط وجود دارد.

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

50
تعیین نقش میانجیگری
امید به آینده ...

 .4روش

با توج ب ماهیت اثباتی پدیدۀ موردمطالعد  ،پدارادایم پدژوهش ّ
کمدی و رو آن توصدیفیـتبییندی

است  .جامعۀ آماری شامل تمامی دانشجویان مشغول ب تحصیل در دانشگاههای ایدالم (دانشدگاه
ایالم ،دانشگاه پیدامنور ،دانشدگاه آزاد اسدالمی) در نیمسدال اول تحصدیلی  8931-31بد تعدداد
 3891نفر بودند ک تعداد  916نفر از آنان بر اساس فرمول نمون گیری کوکران بدرآورد و از طریدق
نمون گیری ّ
مطبق (الی بندیشده) متناسب با وجم انتخداب شددند .سدهم هدر دانشدگاه از نموندۀ
برآورد شده بر اساس نسبت جمعیت دانشجویی آن تعیین گردید.
ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامۀ محققساخت است .این پرسشدنام در قالدب طیدف لیکدرت
ً
شش سطحی (اصال= ،0بسیار کم= ،8کم= ،1متوسد = ،9زیداد= ،6بسدیار زیداد= )5و بدا مقددار
ارزشی  5،6،9،1،8،0اسدت کد گوید هدای آن از مطالعدۀ آراء اندیشدمندان ،اوصداء یافتد هدای
پژوهشی و نیز مصاوب با اساتید دانشگاه و دانشجویان شناسایی و تدوین شدند .پرسشنامۀ تحقیق
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شامل س بخش جامع پذیری دانشگاهی مشتمل بر 48گوی در پدنج بعدد (جامع پدذیری اولید ،
جامع پذیری آموزشی ،جامع پدذیری محیطدی ،جامع پدذیری متدأثر از مشدغولیت دانشدجویی و
جامع پذیری هنجاری و اخالقی در دانشگاه) ،سالمت روان با  88گوی و امید ب آینده بدا  4گوید
ٔ
شماره . )8
است (جدول
روایی صوری ابزار از جرحوتعدیل آن توس داوران محقق شد .پایایی ابزار پدژوهش از طریدق
ٔ
شماره .)8
آزمون آلفای کرونباه و تحلیل عامل تأییدی محاسب شد (جدول

ویدمن ،توالو استین )1008( 1جامع پذیری دانشجویان را فرایندی توصیف میکنند کد در آن
افراد دانش ،مهارت و ارز های الزم بدرای ورود موفقیدتآمیز بد ورفد ٔ تخصصدی خدود را ،کد
نیازمند سطف باالیی از دانش و مهدارت تخصصدی اسدت ،کسدب میکنندد .از نظدر آنهدا فرایندد
جامع پذیری مسیری پرمخاطره برای دانشجویان تحصیالت تکمیلدی اسدت کد در چندد مرولد
اتفاق می افتد و فرایندی تکاملی است ک آنها را از نقش دانشجویی و مبتدی تازهکار بد نقشهدای
ورف ای و تبدیلشدن ب عروی از جامع ورف ای هدایت میکند.
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ابزار مدورد اسدتفاده در قالدب سد پرسشدنام توسد محقدق تهید شدد .پرسشدنام جامع پدذیری
دانشگاهی محققساخت مشتمل بر  48گوی در پنج بعد طراوی شد .پنج عامل این پرسشنام شامل:
 .4-1معرفی مؤلفهها و متغیرهای جامعهپذیری دانشگاهی :جامعهپذیری اولیه

این مرول  ،مرول ٔ ثبتنام و ورود بد دانشگاهاسدت .مؤلفد های جامع پدذیری دانشدگاهی از 80
گوی تشکیلشده است )8 :معرفی مناسب رشت های تحصیلی و اساتید هر ی از دپارتمانها؛ )1
ٔ
نحدوه پدذیر و
معرفی ویژگیهای منحصرب فرد این دانشگاه جهت تحصیل و زندگی؛  )9معرفی
ثبتنام در دانشگاه آنالین،الکترونیکدی و اینترنتدی ،وردوری و...؛  )6اسدتانداردها و معیارهدای
خاص دانشدگاه در پدذیر دانشدجو؛  )5ارائد ٔ اطالعدات درزمیند امکاندات ورزشدی؛  )4ارائد ٔ
اطالعات در زمین امکانات خوابگاهی؛  )1ارائد ٔ اطالعدات در زمیند ٔ اندوا وامهدا و کم هدای
مالی؛  )1ارائ اطالعات در زمین ٔ شهری و هزین ها؛  )3ارائ اطالعات در زمین ٔ امکانات فرهنگدی

و انوا برنام های فرهنگی دانشگاه؛ و  )80ارائ ٔ اطالعدات در زمیند ٔ رتبد دانشدگاه در مقایسد بدا
دانشگاههای داخل و خارج.
 .4-2جامعهپذیری آموزشی (تجربه کالس درس)

این مؤلف از  80گوی تشکیلشده است ک ب برخدی از آنهدا اشداره میشدود؛  )8رعایدت اسدتانداردهای
ورف ای در تدری محتدوای برنامد درسدی؛  )1رعایدت نظدم توسد اسداتید در طدول ٔ
دوره کالسهدا

(ورور ب موقع سر کالس و )...؛  )9تدری کامل سرفصلها و برنام ٔ درسدی در طدول ٔ
دوره تحصدیلی
توس اساتید؛ و  )6ارتباطات علمی استاد و دانشجویان در جهت تربیت بهتر دانشجویان.
 .4-3جامعهپذیری محیطی (تعامل با دوستان دانشگاهی)

این مؤلف از  88گوی تشکیلشده است ک ب برخی از آنها اشاره میشود )8 :همکالسی بدودن؛ )1
همدانشگاهی بودن بدون توج ب جنسیت خاص (مرد یا زن)؛  )9همخوابگاهی بدودن؛  )6ود
ّ
ملیت مشترک (ایرانی بودن)؛  )5قومیت مشترک؛ و  )4زبان مشترک؛ و مواردی از این دست.
 .4-4جامعهپذیری متأثر از مشغولیت دانشجویی (نقش دانشگاه در تربیت دانشجو)

این مؤلف از  84گوی تشکیل شدده اسدت کد بد برخدی از آنهدا اشداره میشدود )8 :فراهمسدازی
توانمندیها برای اشتغال بعد از فارغالتحصیلی؛  )1فرصت کار دانشجویی برای آشنایی با فرای
کار؛  )9اعتقاد ب برابری جنسیتی در مسائل زندگی؛  )6ایدهیابی برای ول مسائل خود و جامع .
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 .4-5جامعهپذیری هنجاری و اخالقی در دانشگاه

این مؤلف از  1گوی تشکیل شده است کد بد برخدی از آنهدا اشداره میشدود)8 :علمآمدوزی؛ )1
آمددوز هنجارهددای دانشدگاهی؛  )9کسددب مهارتهددای زندددگی؛  )6آمددوز مسددئولیتپذیری
اجتماعی و از این قبیل تشکیلشده است.
پرسشنام سالمت روان محققساخت مشتمل بر  88گوی از جمل داشتن اوساس مثبت ب زنددگی،
توان دوست داشتن اطرافیان ،نیاز ب دوست داشت شدن از سوی اطرافیان و از این قبیل اسدت .پرسشدنام
محققساخت ٔ امید ب آینده مشتمل بر  4گوی شامل ٔ
آینده شغلی ،رسیدن ب اهددا اقتصدادی در زنددگی
شخصی ،دستیابی ب موفقیتهای علمی ،امکان کسدب جایگداه اجتمداعی ،تواندایی مقابلد بدا مسدائل
خانوادگی در زندگی و ول آنها و اوساس مفید بودن در جامع طراوی گردید.
نتایج ضریب آلفای کرونباه (ضریب پایایی) و تحلیل عاملی تأییدی پرسشدنام ها تحقیدق در
ٔ
شماره ( )8ارائ شده است.
جدول
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جدول شماره ( .)1نتایج پایایی و تحلیل عاملی تأییدی(مدل اندازهگیری) مقیاسهای تحقیق
متغیر

تعداد گویه

پایایی

ابعاد جامعهپذیری

جامعهپذیری اولیه

11

1/565

9/563

1/150

1/395

1/396

1/310

جامعهپذیری آموزشی

11

1/553

2/506

1/165

1/340

1/361

1/393

جامعهپذیری محیطی

11

1/524

2/305

1/106

1/564

1/311

1/553

جامعهپذیری متأثر از مشغولیت دانشجویی

21

1/356

9/656

1/154

1/543

1/319

1/554

جامعهپذیری هنجاری و اخالقی دانشگاه

11

1/345

9/120

1/105

1/340

1/363

1/355

61

1/356

2/225

1/150

1/594

1/545

1/052

-

2/211

1/156

1/594

1/545

1/554

11

1/555

9/561

1/151

1/316

1/321

1/312

6

1/321

9/050

1/106

1/303

1/355

1/359

حد مطلوب

< 1/01

>4

>1/15

<=1/31

<=1/31

<=1/31

نتیجه

تائید

تائید

تائید

تائید

تائید

تائید

جامعهپذیری دانشگاهی

مرتبه اول
مرتبه دوم

سالمت روان
امید به آینده

جدددول شد ٔ
دماره ( )8نشددان میدهددد ک د می دزان آلفددای کرونبدداه ب درای مقیدداس جامع پددذیری
دانشگاهی ،0/354 ،مقیاس سالمت روان  ،0/111و مقیاس امید بد آیندده  0/310اسدت کد در
سطف قابلقبولی میباشد .نتدایج تحلیدل عداملی تأییددی متغیدر جامع پدذیری دانشدگاهی (مددل

ٔ
شماره( )8نشدان میدهدد کد
اندازهگیری مرتب اول و دوم) ،سالمت روان و امید ب آینده در جدول
میزان شاخ ،نسبت مجذور خیدو ب درجۀ آزادی (

و

) کمتدر از  ،6و همچندین

و

با مقدار عددی  0/01بدوده اسدت .ازایدنرو،

با مقادیری در ودود  0/3و
و
مدل اندازهگیری تدوین ٔ
شده مقیاس جامع پذیری دانشگاهی ،سالمت روان و امیدد بد آیندده توسد

دادههای پژوهش در سطف مناسبی منطبق با نظری ها در سطف نمون موردومایدت واقعشدده اسدت و
با توج ب شاخ،های براز و ضرایب آلفای کرونبداه گزار شدده ،ابدزار گدردآوری دادههدا دارای
ویژگیهای فنی(روایی سازه و پایایی ترکیبی) برای تبیدین مقیداس جامع پدذیری دانشدگاهی مناسدب
محسوب میشود.

تحلیل توصیفی دادهها با شاخ،های آمار توصیفی نظیر فراواندی ،میدانگین و انحدرا
استاندارد و تحلیلهای استنباطی از آزمونهای پارامتری از قبیل آزمون همبستگی پیرسون،
رگرسیون ،آزمون گروههای مستقل ،شاخ،های براز مدل معادالت ساختاری ،رو
رویکرد مبتنی بر کوواریان انجام گرفت .این رویکرد ب برآورد ضرایب مسدیرها ،بارهدای
عاملی و با رو وداقل رساندن تفاوت بین ماتری کوواریان مبتنی بر نمون و مداتری
کوواریان مبتنی بر مدل میپردازد .برای انجام دادهپردازی از نرمافزار

و

بهره گرفت شد.
 .6یافتهها

تحلیل ویژگیهای جمعیت شناختی اعرای نمون نشان داد کد از  916دانشدجوی موردبررسدی،
 54/1درصد زن 66/1 ،درصد مشغول ب تحصیل در رشت های علوم انسانی 11/8 ،درصد بیکار؛
 15/5درصد استفاده از خانواده جهت تأمین و مخارج دانشگاه 95/3 ،درصدد سدکونت در مندزل
ً
پدری و دارای میانگین سنی ودودا  16سال میباشند.
ٔ
شماره ( )1توزیع میانگین و نتایج آزمون نرمال متغیرهای تحقیق ارائ شده است.
در جدول
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جدول شمارهٔ ( .)2شاخصهای توصیفی و نتایج آزمون نرمال متغیرهای پژوهش
متغیر

خرده مؤلفه

جامعهپذیری دانشگاهی

شاخصهای توصیفی

جامعهپذیری اولیه

2/25

جامعهپذیری آموزشی

9/95

آزمون نرمال(آزمون

)

میانگین

انحراف معیار

آماره آزمون

سطح معنیداری

1/34

1/325

1/195

1/03

1/119

1/121

جامعهپذیری محیطی

2/54

1/53

1/090

1/219

جامعهپذیری متأثر از مشغولیت دانشجویی

2/65

1/55

1/699

1/699

جامعهپذیری هنجاری و اخالقی دانشگاه

9/31

1/33

1/304

1/143

جامعهپذیری دانشگاهی

2/33

1/66

1/34

1/152

سالمت روان

9/25

1/53

1/124

1/142

امید به آینده

2/51

1/92

1/504

1/165

ٔ
شدماره ( )1بد توصدیف ابعداد پنجگاند ٔ پرسشدنام جامع پدذیری دانشدگاهی
نتایج جددول
میپردازد ک باالترین میانگین مربوط ب بعد جامع پذیری هنجداری و اخالقدی دانشدگاه اسدت و
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ب طورکلی میزان جامع پذیری دانشگاهی برابر با  1/33است کد در سدطف مطلدوب عددد  9قدرار
دارد .همچنین ،توزیع میانگین امید ب آینده از دیدگاه دانشجویان نمون ٔ پژوهش نشان میدهدد کد
میانگین متغیر امید ب آینده برابر مقدار  1/18است ک این میزان باالتر از سطف متوسد عددد 1/5
ٔ
آیندده شدغلی روشدن ،سدعی در جهدت
میباشد .بنابراین ،دانشجویان موردبررسی از نظر ترسدیم
رسیدن ب اهدا  ،دستیابی ب موفقیتهای علمی ،امکان کسب جایگاه اجتماعی ،تواندایی مقابلد

ّ
با مسائل و مشکالت زندگی و ول آنها ،و همچنین اوسداس مفیددبودن در جامعد بداالتر از ودد
متوس قرار گرفت اند .ب همین ترتیب ،میانگین متغیدر سدالمت روان از دیددگاه دانشدجویان برابدر
مقدار  9/11است ک این میزان باالتر از سطف متوس عددد  9اسدت و بدر اسداس ایدن شداخ،
دانشجویان موردبررسی از نظر داشتن اوساس مثبت ،دوست داشتن دیگران ،مواجه بدا تغییدرات
زندگی ،نو واکنش در برابر تلخی زندگی دانشجویی ،جسارت در شدرو کارهدای جدیدد ،دنبدال
راهکارهای متفاوت در ول مسائل ،و نو نگاه بد خطدای انسدان در سدطف مطلدوب قدرار دارندد.
ٔ
شماره ( )1نشان میدهد خطای آزمون نرمال کلی ٔ متغیرها و ابعاد تحقیق بزرگتر
همچنین ،جدول
از سطف معناداری 0/05میباشند؛ بنابراین ،با اطمینان  35درصد ،توزیع این متغیرها نرمال بوده
و مجاز ب استفاده از آزمونهای پارامتری هستیم.

قبل از تحلیل فرضی ٔ اصلی تحقیق الزم است ک نتایج آزمدون ضدریب همبسدتگی پیرسدون
ٔ
شماره ( )9ب آن پرداخت میشود.
بین متغیرها و ابعاد آنها بررسی شود ک در جدول
جدول شمارهٔ ( :)9نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق
جامعهپذیری دانشگاهی

متغیر

جامعه پذیر ی
خرده مؤلفه

جامعهپذیری

جامعهپذیری

جامعه پذیری

متأثر از

جامعه پذیری هنجاری و

جامعه پذیری

اولیه

آموزشی

محیطی

مشغولیت

اخالقی دانشگاه

دانشگاهی

دانشجویی
سالمت روان

1/214

1/912

1/261

1/916

1/216

1/940

امید به آینده

1/211

1/243

1/145

1/954

1/224

1/921

1/111

ٔ
شماره ( )9نشان میدهد کلی ٔ ابعاد سالمت روان و امید ب آیندده دارای رابطد مثبدت و
جدول
معنددادار در سددطف  8درصددد بددا جامع پددذیری دانشددگاهی میباشددد .از بددین ابعدداد جامع پددذیری
دانشگاهی ،همبستگی ُبعد نقش دانشگاه در تربیت دانشجو با سالمت روان ب میزان  0/984و نیدز
با امید ب آینده ب میزان  0/956است ک این رواب در سطف  8درصد مثبت و معنادار و نسدبت بد
سایر ابعاد جامع پذیری دانشگاهی باالتر است .همچنین همبستگی بین جامع پذیری دانشدگاهی
با سالمت روان برابر با  0/961و با امید ب آینده  0/918بوده است ک این رابط در سطف  8درصد
مثبت معنادار بوده است.
فرضی اصلی تحقیق این بود ک امید ب آینده ب عنوان ی متغیر میانجی ،رابطد بدین سدالمت
روان و جامع پذیری دانشگاهی دانشجویان را تحت تأثیر قرار میدهد
برای تحلیل فرضی فوق از رو مدل معادالت ساختاری استفاده میشدود کد نتدایج بد ترتیدب در
ٔ
شماره ( )6نتدایج تحلیدل معدادالت سداختاری
نمودار و جدولهای ب صورت زیر ارائ میشود .جدول
تحقیق و شاخ،های ارزندگی مدل را نشان میدهد .الزم بد یدادآوری اسدت کد مددل نهدایی پد از
اصالح و ارتباط بین خطاها و مینیمم آنها و استفاده از رو خودگردان سازی 1ب دستآمده است.
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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جدول شمارهٔ ( .)4نتایج تحلیل مدل ساختاری تأثیر سالمت روان بر جامعهپذیری دانشگاهی با نقش میانجیگری
امید به آینده
نوع مدل
اثر کل

2/540

1/106

1/311

1/319

1/392

مستقیم

2/605

1/100

1/319

1/310

1/320

میانجی

2/350

1/105

1/313

1/315

1/329

براز شده است

*مدل نهایی ب رو

ٔ
شماره ( )6نشان میدهد ک در هر س مدل براز شده پ از اصالح ،شاخ ،نسبت
جدول
ٔ
مجذور خی ب درجۀ آزادی (  )  2 /برای کلی متغیرهای در ود مطلدوب و کمتدر از میدزان  6و
ی معیار ثابت برای مدل و قابلقبول است (هومن .)8939 ،مقدار شاخ ،جذر بدرآورد واریدان
خطای تقریب (
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) برای کلی متغیرهای تحقیق کمتر از سطف مطلوب  0/01اسدت .بدرای

مدلهایی ک دارای برازندگی خیلی خوب هستند مساوی یا کمتر از  0/05است .مقادیر بداالی  0/05تدا
 0/01نیددز نشدداندهنده خطددای معقددول در جامعدد اسددت (براونددی و کددادوک ،8339،بدد نقل از
هومن ،)8916،ک در مقال ٔ واضر ،نشان ٔ
دهنده براز مناسب مددل اسدت .بد همدین ترتیدب،
مقادیر اندازههای برازندگی شاخ ،نیکویی بدراز (
شاخ ،براز بهنجار بنتلردبونت (

) ،شداخ ،بدراز تطبیقدی (

) ،و

) ،در ودود  0/30و بزرگتر از میزان مطلوب  0/30بوده

ک مقادیری مناسب و مطلوب محسوب مدیشدوند .ازایدنرو ،مددل سداختاری براز شدده بدرای
متغیرهای تحقیق ،توس دادههای پژوهش در سطف مناسبی از نظری هدا انجامشدده و بدرای تبیدین
متغیرها مدلی مناسب محسدوب میشدود .بندابراین ،متغیرهدای بد کار گرفتد در تحقیدق ،قددرت
تبیینکنندگی موردنظر را برای مدل موردنظر داشت اند و بدا توجد بد مشخصد های برازنددگی ،ابدزار
گردآوری دادهها دارای ویژگیهای فنی (قابلیت اعتماد و اعتبار) در سطف بسیار خوبی میباشد.
ٔ
شماره ( )8بار عاملی (ضرایب مسیر) کلی ٔ اجزای رابطد ٔ سدالمت روان و جامع پدذیری
شکل
دانشگاهی با میانجی امید ب آینده در والت تخمین استاندارد نشان میدهد.
ٔ
شماره ( )8مشاهده میشدود کد بدار عداملی رابطد سدالمت روان بدا جامع پدذیری
در شکل
دانشگاهی و ابعاد آن بزرگتر از مقدار  0/4است ک نشان میدهد قددرت رابطد ٔ سدالمت روان بدا

جامع پذیری دانشگاهی و ابعاد آن قابلقبول و خیلی مطلوب است .بندابراین ،روابد موجدود بدین
سالمت روان با جامع پذیری دانشگاهی و ابعاد آن در مدل پژوهش معندادار اسدت .همچندین ،در
ٔ
شماره ( )8با مقایس ٔ دوب دوی ضرایب مسیر بدین سد متغیدر اصدلی مشداهده میشدود کد
شکل
ضریب مسیر بین سالمت روان بدا جامع پدذیری دانشدگاهی بدا میدزان  0/99در مقایسد بدا بقید
ٔ
شماره ( )5آثار ضرایب مسدتقیم و ریرمسدتقیم و
ضرایب ب نحو بارزی اثر بیشتری دارد .در جدول

کل رابط ٔ سالمت روان با جامع پذیری دانشدگاهی بدا میدانجی امیدد بد آیندده بدر اسداس شدکل
ٔ
شماره( )8ارائ شده است.
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شکل شمارهٔ ( .)2مدل ساختاری رابطه سالمت روان و جامعهپذیری دانشگاهی با میانجیگری امید به آینده در حالت
تخمین استاندارد

جدول شمارهٔ ( )5نتایج اثرات ضرایب (مستقیم ،غیرمستقیم و کل) تأثیر سالمت روان بر جامعهپذیری دانشگاهی با
میانجی امید به آینده
مسیر

اثر مستقیم(

)

اثر
غیرمستقیم(

اثر کل(

)

)

نتیجه

واریانس

میانجی

تبیین شده

اثر نسبی

1/241

سالمت روان-
جامعه پذیری
دانشگاهی

(1/991)1/111

(1/269)1/111

(

1/534)1/111

ٔ
شماره ( )5مشداهده میشدود کد بد طور همزمدان اثدر مسدتقیم سدالمت روان بدر
در جدول
جامع پذیری دانشگاهی دانشجویان با مقدار  0/998و خطای آزمون کمتدر از 0/05معندادار بدوده
است؛ بنابراین ،اثر سالمت روان بر جامع پذیری دانشگاهی دانشجویان مثبت و تأثیرگدذار اسدت.
همچنین ،میزان اثر ریرمستقیم سالمت روان (در ورور میانجی امید ب آیندده) بدر جامع پدذیری
دانشگاهی دانشجویان  0/149و با کمتر از  0/05است؛ بندابراین ،بد طور ریرمسدتقیم ،سدالمت
روان دارای اثر معنادار و مثبتی روی جامع پذیری دانشگاهی دانشجویان اسدت .همچندین جددول
ٔ
شماره ( )5نشان میدهد ک میزان اثر کل سالمت روان بدر جامع پدذیری دانشدگاهی دانشدجویان
برابر  0/536با مقدار خطای آزمون کمتر از  0/008است .بنابراین ،اثر میانجی امیدد بد آیندده بد
میزان  0/149واود ب اثر رابط ٔ بین علدی سدالمت روان و جامع پدذیری دانشدگاهی دانشدجویان
می افزاید .وال با توج ب معنادار بودن اثر مستقیم و ریرمسدتقیم سدالمت روان بدر جامع پدذیری
دانشگاهی دانشجویان با استفاده از رو تحلیل بارون و کنی نتیج گرفت میشود ک اثر امیدد بد
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آینده روی رابط سدالمت روان بدر جامع پدذیری دانشدگاهی دانشدجویان ،نسدبی( 1میدانجیگری
تفکیکی/جزئی) است؛ همچنین ،میزان واریان تبیینشده متغیر میانجی روی این رابطد برابدر بدا
 16/8درصد بوده ک مقدار قابلمالوظ و معناداری است.
 .7بحث و نتیجهگیری

این مقال باهد تعیین نقش میانجیگری امید ب آینده در رابط بین سالمت روان و جامع پدذیری
دانشگاهی در بین دانشجویان دانشگاههای ایالم ب انجام رسید .یافت های توصدیفی نشدان داد کد
باالترین میانگین از بین ابعداد پنجگاند ٔ جامع پدذیری مربدوط بد بعدد عملکدرد دانشدگاه بدوده و
ب طورکلی میزان جامع پذیری دانشگاهی در سطف متوس قرار دارد .همچنین ،توزیع میانگین امید
ب آینده و سالمت روان در بین دانشجویان باالتر از سطف متوس بوده است.

نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد ک بدین سدالمت روان و جامع پدذیری دانشدگاهی رابطد ٔ

مثبت وجود دارد .این یافت با نتایج پژوهشهای ژائو و همکاران ( )1085همخوانی دارد ک نشان دادندد
بین عوامل خانوادگی ،اجتماعی و بهداشت روانی رابط وجود دارد .در تفسیر این یافتد میتدوان گفدت
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ازآنجاییک بخش زیادی از جامع پذیری افراد در اثر تعامدل و ارتبداط بدا دیگدران بد وقدو میپیونددد،
ٔ
دربردارنده مؤلف هایی چون توانایی کنار آمددن بدا دیگدران ،تواندایی برقدراری
بنابراین ،سالمت روان دد ک
ارتباط با آنها ،داشتن اوساس مثبت ،دوستداشتن دیگران ،مواجه با تغییرات زنددگی ،ندو واکدنش در
برابر تلخی زندگی دانشجویی ،توانایی پیدا کردن راهکارهای جدید در مواجه با مشدکالت زنددگی و از
این قبیل است ددد تا ود زیادی میتواند زمین را برای قرار گرفتن دانشجو در نقش ی عرو مدؤثر جامعد
ک برخوردار از مؤلف های جامع پذیری دانشجویی باشد فراهم کند.
همچنین مطابق با یافت های این مطالع  ،رابط ٔ مثبتی بدین کدنش متقابدل روزاند و وضدعیت
فیزیکی و رووی افراد وجود دارد .بدینمعنی ک هرچ بر میزان کنش متقابدل اجتمداعی افدزوده
شود ،اوساسات افسردگی کاهش مییابد .در تبیدین ایدن فرضدی میتدوان گفدت افدرادی کد از
عرو یت گروهی ،ومایت عاطفی ،ابزاری و اطالعاتی و تراکم باالی شبک اجتما شخصی خود
در محی های آموزشی برخوردارند دارای سالمت روانی باالتری هسدتند .همچندین طبدق نظرید
دورکیم ،هر چ اوساس نزدیکی و پیوند فرد با گروهش (برای مثال در محدی دانشدگاه) قدویتر
باشد ،اوتمال ب خطر افتادن سالمتی فرد کاهش مییابد دورکدیم پریشدانی رواندی را بد فقددان
همبستگی اجتماعی نسبت میدهد
همچنین ،همبستگی بین امید ب آینده با جامع پذیری دانشگاهی در بین دانشجویان موردبررسدی
مثبت بوده است .ب همین ترتیب ،بین امید ب آینده با متغیدر میدانجی ایدن پدژوهش ،یعندی سدالمت
روان ،در بین دانشدجویان رابطد ٔ مثبدت وجدود دارد .ایدن یافتد بدا نتدایج پژوهشهدای فردریکسدون
( ،)1003فوبر و کرستیکز ( )1001همخوانی دارد .در تبیین این یافت میتدوان گفدت کد هرچقددر
امید ب آینده در دانشجویان قویتر باشدد ٔ
آیندده شدغلی بهتدری را بدرای خدود ترسدیم میکنندد ،بدرای
دستیابی ب اهدا خود برنام ریزی میکنند ،برای موفقیتهدای علمدی تدال میکنندد و همچندین
اوساس مفیدبودن در جامع رادارند ک ایدن خدود سدبب میشدود ب طورجددی نسدبت بد فراگیدری
هنجارهای اجتماعی ،علمی و فنی در دانشگاه تال کنند و رواب بهین ٔ خدود بدا دوسدتان ،اسداتید و
سایر اجزای دانشگاه را وفظ کنند و ب هر طریقی بد جسدتوجوی جامع پدذیری بروندد .هرچقددر
جامع پذیری دانشگاهی از سوی دانشجویان بیشتر باشد ،میزان امیدواری آنان نیز بیشتر است .نتدایج
ب دست آمده ،یافت های فردریکسون ( ،)1003فوبر و کرستیکز ( )1001را در مبندی بدر اینکد افدراد
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امیدوار ب آینده ،ارتباط قویتری با اطرافیان دارندد را تأییدد میکندد .بندابراین ،برنامد ریزی در جهدت
افزایش جامع پذیری دانشگاهی در بین دانشجویان دانشگاههای ایالم در باالبردن میزان امید ب آیندده
ب عنوان سرمای های آتی و تحصیل ٔ
کرده جامع امری بسیار مهم تلقی میشود.
نتایج مدل ساختاری در بررسی اثر امید ب آینده ب عنوان میانجی در رابط ٔ بین سدالمت روان و

جامع پذیری نشان داد ک شاخ،های براز تطبیقی ،مطلق و مقتصد این مدل در سطف مناسبی
قرار دارند و نشان میدهد ک مدل فرضی پیشنهادی با مدل مشاهدات شبی است و این مدل توس
دادههای پژوهش در سطف مناسبی ومایت شده است .بنابراین ،متغیرهای ب کار گرفتد در تحقیدق
قدرت تبیینکنندگی الزم را برای مدل موردنظر داشت اند .نتایج آزمون ضرایب مدل ساختاری نشان
داد ک ب طور همزمان اثر مستقیم سالمت روان بر جامع پذیری دانشگاهی دانشدجویان بدا مقددار
 0/998معنادار است .همچنین ،میزان اثر ریرمستقیم سالمت روان (در وردور میدانجی امیدد بد
آینده) بر جامع پذیری دانشگاهی دانشجویان  0/149نیدز معندادار بدوده اسدت .بندابراین ،بد طور
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ریرمستقیم ،سدالمت روان اثدر معندادار و مثبتدی بدر جامع پدذیری دانشدگاهی دانشدجویان دارد؛
ب طوریک  ،میزان اثر کل سالمت روان بر جامع پذیری دانشگاهی دانشجویان برابر  0/536بدوده
است .بنابراین ،اثر میانجی امید ب آینده ب میزان  0/149واود ب اثر رابط ٔ بین علی سدالمت روان
و جامع پذیری دانشگاهی دانشجویان میافزایدد .ودال بدا توجد بد معنداداربودن اثدر مسدتقیم و
ریرمستقیم سالمت روان بر جامع پذیری دانشگاهی دانشجویان با استفاده از رو تحلیل بدارون
و کنی ( )8314نتیج میشود ک اثر امیدد بد آیندده بدر رابطد ٔ سدالمت روان و بدر جامع پدذیری

دانشگاهی دانشجویان نسبی است .همچنین ،میزان واریان تبیین ٔ
شده متغیر میانجی امید ب آینده

بر رابط سالمت روان بر جامع پذیری دانشگاهی برابر با  16/8درصد بوده ک مقدار قابلمالوظد
و معنداداری اسددت .در تفسددیر ایدن یافتد میتددوان گفددت هرچندد سددالمت روان عدداملی مهددم در
جامع پذیری دانشجویان است ،اما امید ب زندگی میتواند رابط ٔ این دو متغیدر را تقویدت نمایدد؛
این در والیاست ک نقش سالمت روان در جامع پذیری دانشجویی بسیار پررند،تر از امیدد بد
زندگی است .با توج ب یافت های این مقال  ،کیفیت داشتن سالمت روان و امیدد بد آیندده باعدث
افزایش جامع پذیری دانشگاهی دانشجویان شده و مدل ارائ شده نیز پذیرفت میشود یافتد ها بدر
نقش امید ب آینده جهت تقویت جامع پذیری دانشگاهی در بین دانشجویان تأکید دارد.

یافت های پژوهشی ب دستآمده مؤید همبستگی بین سالمت روان و جامع پذیری دانشگاهی،
امید ب آینده و جامع پذیری دانشدگاهی و نیدز نقدش میدانجیگری سدالمت روان و جامع پدذیری
ّ
دانشگاهی میباشند .چنین روابطی بر نظریۀ دیالکتی منش و میدان بوردیو صح میگذارد.
«نظریۀ عمل [کنش] در پرتو دیالکتی منش [عادتواره] و میدان شکل میگیرد .زیرا عمل تدابع
ویژگیهای کنشگر در تعامل با نیروی ی میدان خاص است .امدا سرنوشدت ایدن دیالکتید را وزن
نیروهای درگیر در آن ،یعنی نو منش و نو میدان ،تعیدین میکندد؛ ب نحویکد گسدترۀ آن از اعمدال
ً
ً
کامال ساختیافت تا اعمال کامال ساختدهنده را پوشش میدهد .خصیص ای ک در اینجا موجبدات
انعطا نظری و بازتابیبودن نظریۀ عمل را فدراهم میسدازد ،هماندا موقعیتمنددی مفداهیم مدنش و
میدان است .موقعیتمنددی ،ایدن مفداهیم را از جهدان انتزاعدی بد جهدان انردمامی فدرو مدیآورد.
ب بیاندیگر ،موقعیت ولقۀ واسط میان مدنش و میددان اسدت و بدا ّ
توسدل بد آن ایدن مفداهیم شدکل
میگیرند .از ی سو ،موقعیتمندی منش در خصوصیت اکتسابی آن نمود مییابد و با توج ب فرایندد
جامع پذیری ب تکثر منش میانجامد؛ از سوی دیگر ،میدان نیز با توج ب موقعیت تعریف میشود و
شبک موقعیتهای متفاوت آن را میسازند .با این توصیف ک هدر موقعیدت وابسدت بد سدرمای هایی
ّ
است ک در میدانهای مختلف از اهمیت متفاوت برخوردارند .اینگون اسدت کد میددان نیدز تکثدر
مییابد و میدانهای اجتماعی مختلدف ازجملد میددان طبقدات اجتمداعی ،میددان قددرت ،میددان
روشنفکری و میدان تولید فرهنگی شکل میگیرند .با این رویکدرد ،تمدایز بد عنوان مهمتدرین ویژگدی
مدرنیت  ،هم در منش تجلی مییابد و هم در میدان» (جمشیدیها و پرستش.)8914 ،
میدان دانشگاه شامل خرده میدانهای مختلفی نظیر خوابگاه ،انجمنهدا و تشدکلهای مختلدف
دانشجویی میباشد .هرکدام از این خرده میدانها در ارتباط با میدان علم (دانشدگاه) قدرار دارندد .در
این میدان میزان منازع برای تصاوب سدرمای های مختلدف بد تکدوین منشهدای مختلفدی منجدر
خواهد شد .سالمت روان برایند تال کنشگرانی است ک بیشترین تال را بدرای تصداوب سدرمایۀ
فرهنگی از خود نشان دادهاند .ازآنجاک بین میدانها و خرده میدانها و عناصر آنها رواب دیالکتیکی
واکم است و این رواب نو کنش افراد را نیز معین مینمایند ،منش (عادتواره) سالمت روان باعث
تکوین منش (عادتواره) امید ب آینده خواهد گشت .هرقدر سالمت روان افراد بیشتر باشد نگاه آندان
ب آینده روشنتر خواهد بود .این یافت با ادعای گستل درخصوص رابط ٔ سالمت روان و امید ب آیندده،

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

11
تعیین نقش میانجیگری
امید به آینده ...

همخوانی دارد و با نظریۀ اسنایدر نیز همسو است .اسنایدر معتقد است س سازۀ اصلی امید ،هدد ،
گذرگاه و عامل است .هد ها نتایج مطلدوبی هسدتند کد بدرای رسدیدن بد آنهدا تدال مدیکنیم؛
گذرگاهها راه رسیدن ب هد هستند؛ و عوامل ،انگیزههای الزم برای رسدیدن بد اهدا اندد .تمدامی
موارد یادشده ب مناسبات بین میدان ،منش و سرمای مربوط میشود.
جامع پذیری دانشگاهی برایند موقعیتمندی منش در میدان علدم اسدت .بیشد  ،سدالمت
روان و نو ترجیحات دانشجویان نسبت ب آینده ،تعیینکنندۀ موقعیت مناسب یدا نامناسدب مدنش
برای جذب یا رد هنجارهای دانشگاهی خواهد بود .و در ایدن والدت شداهد تکدوین یدا فرسدایش
جامع پذیری دانشگاهی خواهیم بود.
پیشنهاد میشود اجرای کارگاهها و کالسهای آموزشدی رایگدان از قبیدل مهارتهدای فدردی
کنترل استرس و اضطراب و خودشناسی ٔ
ویژه دانشجویان در دانشگاههای ایدالم در جهدت بهبدود

سالمت روانی آنان اجرا شود .با توج ب رابط ٔ معنیدای کد بدین امیدد بد آیندده و جامع پدذیری
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دانشدگاهی بدا سدالمت رواندی دانشدجویان و جدود دارد و نظدر بد بداالبودن ایدن دو متغیدر در
دانشجویان ،میتوان در پژوهشهای آتی متغیر بومیگرایی را ب عنوان متغیر میدانجی اجدرا نمدود.
همچنین نتایج این پژوهش داللتهایی را برای ارتقاء سالمت روانی دانشجویان در اختیار مدیران
و برنام ریزان قدرار می دهدد تدا بدا کداهش اخدتالالت رواندی ازجملد اضدطراب و افسدردگی کد
دانشجویان دارای جامع پدذیری دانشدگاهی در سدطف پدایین را تهدیدد میکندد از طریدق ترریدب
رفتارهای پشتیبان سالمت روان با اسدتفاده از کارگاههدای و مشداورههای آموزشدی مدؤثر و بد روز،
موجب تقویت طیف متنوعی از این افراد شد.
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