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  ، 1386سال هشتم، بهار و تابستان 

   61-66شماره سی  و سوم و سی و چهارم، صفحه
  

 دانشجویان در رابطه با عوامل تحصیلی روانی بررسی بهداشت
  

 3، ایرج نیک پی2، سیمین غالمرضایی1دکتر سعید فرح بخش*
  عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان3،2،1

  
  خالصه

عات متعدد نشان مطال. ها است  یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد و پرورش استعدادهای دانشجویان وجود سالمتی روانی در آن:مقدمه
هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت . های دیگر به اختالالت روانی و عاطفی مبتال شوند می دهد که دانشجویان نیز ممکن است همانند انسان

  . سالمت روانی دانشجویان دانشگاه لرستان در رابطه با برخی متغییرهای فردی و تحصیلی است
                 نفر دانشجو که با استفاده از روش 436 توصیفی است، نمونه آماری تحقیق عبارت بود از تعداد  در این تحقیق که یک پژوهش:روش کار

های  نامه ای که حاوی سئوالت مربوط به ویژگی برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسش. نمونه گیری طبقه ای به صورت تصادفی انتخاب شده بودند
              به منظور بررسی رابطه بین نمرات سالمت روانی دانشجویان با .  بود، مورد استفاده قرار گرفت(MHS) سالمت روانیجمعیت شناختی و مقیاس

  .فت تحلیل قرار گر و تجزیه  مورد  SPSSاز نرم افزار   استفاده   با استفاده شد وتحلیل واریانس و شفه ، tمتغیر های تحصیلی و فردی از آزمون های آماری
 نشان )150نامه با میانگین  کمی باالتر از میانگین پرسش( 19/164 بررسی نمرات سالمت روانی کسب شده توسط دانشجویان با میانگین :نتایج

،  )=P< ، 54/3F 05/0(  متغیرهای سنحاکی استیافته های پژوهش همچنین، . برخوردار می باشندسالمت روانی می دهد که به طور کلی آنان از 
   . دانشجویان با  سالمت روانی آنان رابطه معنا داری دارند ) =P<،  73/ 3F 05/0(و نوع دوره تحصیلی ) =P< ، 84/4F 01/0(سنوات تحصیلی

، وضعیت سکونت  )=05/0P> ،39/0F(، پیشرفت تحصیلی)=05/0P> 91/0F( که متغیرهای دانشکده یا رشته تحصیلیاستنتایج دیگر مبین آن 
)05/0P>، 55/0F= (  و تأهل)05/0 p> ،64/0t=( دانشجویان رابطه ای با سالمت روانی آنان ندارد .  

دانشجویان سنین باالتر و  .ستند نسبتاً باالیی برخوردار هبه طور کلی می توان گفت که دانشجویان دانشگاه لرستان از سالمت روانی: بحث
  . انه در مقایسه با دیگر دانشجویان از  سالمت روانی کمتری برخوردار هستندهمچنین دانشجویان سال سوم و نیز دانشجویان دوره های شب

   سالمت روانی، دانشجو، سال، سنوات، دوره، رشته و پیشرفت تحصیلی، وضعیت تأهل و سکونت:ه های کلیدیواژ
  

  مقدمه
های  شادابی، نشاط و احساس خوشبختی یکی از موهبت

ها   به انسان1 روانیالهی است که در سایه تندرستی و سالمت
اعطا شده است، عالوه بر آن، سالمت روانی یکی از مهمترین 

این . ها محسوب می شود عوامل مؤثر در ارتقا و تکامل انسان
  . دانشجویان از اهمیت بسیاری برخوردار است در  ویژه   به  امر

  
  
  

                   
1. Mental health 

  
  هر چند، دانشجویان معموالً از افراد برگزیدۀ اجتماع محسوب 

ند؛ اما مطالعات متعدد نشان می دهد که دانشجویان نیز می شو
). 1-4( مبتال به انواع اختالالت و مشکالت عاطفی می باشند

محیطی مؤثر بر  پژوهش خود به بعضی تعارضات  در2کارول
سالمت روانی دانشجویان نظیر میل به تفریحات متعدد اجتماعی 

فت در دروس در احتیاج به پیشردر مقابل تمایل به درس خواندن، 
به  میل برابر احساس بی کفایتی، ترس از ابراز شخصیت در برابر

   کند، جلوگیری می آن از  که موانعی برابر در ازدواج  به  نمایی، میل خود

                   
2. Carrol 

- دانشگاه لرستان- خیابان فلک االفالک-لرستان: لئوآدرس مؤلف مس*
  روه علوم تربیتیگ -دانشکده علوم انسانی

  :yahoo.com FarahbakhshS   Email@    0661 -3223376: تلفن تماس
      2/7/86 :  خ تایید             تاری31/3/86: تاریخ وصول
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                                     دکتر سعید فرح بخش و همکاران دانشجویان در رابطه با عوامل تحصیلی روانی بررسی بهداشت
  

های عضوی، اطاعت از  میل به برتری جسمانی در برابر محدودیت
ر دیگران در برابر افراد زورگو، ارتباط با جنس مخالف، تنفر از رفتا

ناتوانی در بروز احساسات خود، مشکالت اقتصادی که مانع از 
های هنری و علمی است و انتخاب شغل و حرفه  رسیدن به هدف
نتایج برخی پژوهش ها نیز مبین آن است که ). 5( اشاره می کند

های  تعارضات فرهنگی بین دانشجویان از عوامل مؤثر بر ناراحتی
  ).6 -8(  شمار می رود بهها  روانی در آن

های متعدد به منظور تعریف سالمت روانی،  علی رغم تالش
پزشکان با  روان. تاکنون تعریف واحدی از آن موجود نیست

شناسان با دید فردی  دید پزشکی به مسئله نگاه می کنند؛ روان
، )9( سازمان بهداشت جهانی. و رفتاری به آن توجه دارند

 از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با سالمت روانی را عبارت
دیگران، تغییر و اصالح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها 
و تمایالت شخصی به طور منطقی، عادالنه و مناسب در نظر 

سالمت روانی را شامل سازگاری مداوم با  کاپلن. می آورد
شرایط متغیر و تالش برای تحقق اعتدال بین تقاضاهای درونی 

  ). 10(ات محیط در حال تغییر می داند و الزام
طور که در تعاریف مشاهده می شود، شخصی که  همان

بتواند با محیط خود خوب سازگار شود، از نظر سالمت روانی 
           این شخص با تعادل روانی، مقابل . بهنجار خواهد بود

  .های اجتناب نا پذیر زندگی مقاومت خواهد داشت ناکامی
 سالمت روانی خود به چهار جنبه سالمت روانی فرنچ در مدل

یعنی انطباق عینی فرد با محیط، انطباق ذهنی فرد با محیط، انطباق 
واقعی و قابلیت شناخت و دسترسی به خود، در یک سیستم پویا 

از نظر کامئو فردی که از سالمت روانی ). 11( اشاره می کند
به  1 ناتوانیبرخوردار است، کسی است که از اضطراب و عالئم

دور است، می تواند ارتباط سازنده با دیگران برقرار سازد و نیز 
  اساسی  هدف).12( قادر به مقابله با فشارهای زندگی است

  دانشجویان روانی  سالمتوضعیت مقایسه و بررسی حاضر، پژوهش
   تحصیلی  فردی و دانشگاه لرستان در رابطه با برخی متغییرهای

                   
1. Disability symptoms 

 اساسی تحقیق آن است که آیا بین لسئوابر این اساس، 
دانشکده محل  متغیرهای سن، وضعیت سکونت، سال تحصیلی،

نوع دوره تحصیلی و معدل ترم تحصیلی دانشجویان با  تحصیل،
سالمت روانی آنان رابطه معنا داری وجود دارد؟ در پژوهش 
حاضر سالمت روانی شامل ابعاد رشد یا بهبود فردی، فقدان 

نشانه های ناتوانی، ظرفیت برقراری رابطه با اضطراب، فقدان 
  .   دیگران و ظرفیت مقابله با فشارهای زندگی است

     

  روش کار
این تحقیق که یک پژوهش توصیفی است، وضعیت در 

. سالمت روانی دانشجویان مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت
جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه لرستان 

نمونه آماری تحقیق عبارت .  بود1383-1384در سال تحصیلی 
 نفر دانشجو که با استفاده از روش نمونه گیری 436بود از تعداد 

به منظور . طبقه ای به صورت تصادفی انتخاب شده بودند
گردآوری داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق، 

های جمعیت  یت مربوط به ویژگسئواالیک پرسشنامه حاوی 
مورد استفاده قرار  (MHS)٢شناختی و مقیاس سالمت روانی

به ) 12( توسط کامئو1992مقیاس سالمت روانی در سال . گرفت
منظور تعیین سطح سالمت روانی دانشجویان ساخته شد و با 
ایجاد تغییرات جزئی به منظور استفاده در نمونه های ایرانی مورد 

 50مقیاس سالمت روانی شامل ). 14، 13، 8( استفاده قرار گرفت
 ساده به منظور تعیین سطح سالمت روانی مدیران مدارس سئوال

 فقدان، 3های رشد و بهبود فردی و حاوی خرده مقیاس
  با  رابطه برقراری نشانه های ناتوانی، ظرفیت  فقدان  اضطراب،
پاسخ هر .  زندگی استیظرفیت مقابله با فشارها ودیگران 

 نمره   درجه بندی شده است، با این وجود روش1– 5سئوال بین 
  دامنه   رو،  این از  و   است معکوس  گذاری برخی سئواالت

 و 50 –250در مقیاس سالمت روانی بین هر آزمودنی نمره 
  وجود   دهنده نشان میانگین از   باالتر نمره   .است  150میانگین 

                   
2. Mental health scale 
3. Personal well-being  
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 34، 33شماره  ،86  و تابستان بهار                                                           فصلنامه اصول بهداشت روانی       
  
  

 برای 1ای آلفای کرنباخ نتایج اجر.باشدسالمت روانی در فرد می 
باالیی ) 83/0( مقیاس سالمت روانی، ضریب پایایی2تعیین پایایی

  .نشان می دهد را 
به منظور جلب همکاری آزمودنی ها، پس از توضیحات 
کافی در خصوص هدف کلی پژوهش، از آنان خواسته شد که 

اجرای . نامه پاسخ دهند ت پرسشسئواالبدون ذکر نام به 
 دقیقه 10 تا 8روی هر آزمودنی به طور متوسط نامه بر  پرسش

.  روز بود6نامه ها  طول می کشید و طول مدت اجرای پرسش
        ،SPSSپس از گردآوری داده ها، با استفاده از نرم افزار 

به منظور مقایسه میانگین نمرات سالمت روانی دانشجویان در 
    رابطه با متغیرهای وضعیت تأهل، سن، وضعیت سکونت، 

نوع دوره تحصیلی،  دانشکده محل تحصیل، یلی،سال تحص
)  و تحلیل واریانس یک راههtمعدل ترم تحصیلی؛ از آزمون 

ها  همچنین به منظور بررسی مقایسه دو به دو گروه. استفاده شد
در مورد متغیرهایی که نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس 

  . معنا دار بود؛ آزمون شفه به کار گرفته شد
  

  نتایج
بررسی داده های جمعیت شناختی نشان می دهد که از مجموع 

 سال و 20 نفر نمونه آماری، تعداد دانشجویان گروه های سنی 436
 219، 171 سال به ترتیب 22 سال، و باالتر از 22 و 21پایین تر، بین 

    نفر121 و69، 124، 133از این میان، تعداد .  نفر می باشند46و 
 های علوم، علوم انسانی، مهندسی و به ترتیب در دانشکده

به عالوه، تعداد دانشجویان . کشاورزی مشغول به تحصیل بودند
 نفر و 72 نفر، منزل اجاره ای 204ساکن خوابگاه دانشگاه بالغ بر 

های اول، دوم،  تعداد دانشجویان سال.  نفر بودند160منزل شخصی
. ر بودند نف74 و69، 147، 146سوم و چهارم دانشگاه به ترتیب 

   جمعیت شناختی همچنین مبین آن است کهبررسی داده های
، 278 روزانه، شبانه و نیمه حضوری به ترتیب دانشجویان تعداد
   . نفر می باشند121 و 124

                   
1.Cronbach alpha coefficient  
2. Reliability 

  
  19/164آمده با میانگین   به دستبررسی نمرات سالمت روانی 
ی برخوردارمبین ) 150کمی باالتر از میانگین آزمون با میانگین(

، بیانگر Fهای  بررسی ارزش . سالمت روانی استدانشجویان از
سالمت روانی دانشجویان در رابطه با متغیر سن  آن است که بین

، >P 05/0( معنی داری وجود دارد    درصد تفاوت95  در سطح
54/3F=.( آزمون شفه به منظور مقایسه دو به دو میانگین       

 سال در 20وه سنی زیر گروه ها نشان می دهد که دانشجویان گر
 سال از سالمت روانی 22 تا 21مقایسه با دانشجویان گروه سنی 

  بهتری برخوردار هستند؛ در صورتی که این تفاوت در مورد
  .گروه های سنی دیگر معنی دار نیست

نتایج تجزیه و تحلیل واریانس یک راهه بیانگر آن است که 
ز نظر سالمت های مختلف ا به طور کلی بین دانشجویان سال

 درصد تفاوت معنی داری وجود دارد 99روانی در سطح 
)01/0 P< ، 84/4F= .( بررسی میانگین دو به دو گروه ها نشان

می دهد که دانشجویان سال سوم دانشگاه در مقایسه با 
های اول، دوم و چهارم از سالمت روانی  دانشجویان سال

وه های دیگر این تفاوت در مورد گر. کمتری برخوردار هستند
  .مشاهده نمی شود

نتایج همچنین نشان می دهد که بین سالمت روانی و نوع 
       درصد تفاوت  95دوره تحصیلی دانشجویان در سطح 

آزمون شفه به ). =P<، 73/ 3F 05/0( معنی داری وجود دارد
منظور مقایسه دو به دو میانگین گروه ها نشان می دهد که 

               انه در مقایسه با دانشجویان شبانه از دانشجویان دوره های روز
سالمت روانی بهتری برخوردار هستند؛ این تفاوت در مورد 

تجزیه و تحلیل واریانس  .گروه های سنی دیگر معنی دار نیست
 تحصیلمحل ها نشان می دهد بین متغیرهای دانشکده  گروه

)05/0P> 91/0F=(معدل واحدهای گذرانده ، ) پیشرفت
و وضعیت سکونت  )=05/0P> ،39/0F(شده  )صیلیتح

رابطه ای  ) =05/0P>، 55/0F(دانشجویان با سالمت روانی آنان 
در  دانشجویانبنابراین می توان بیان کرد که تحصیل  .وجود ندارد

 و   مهندسی- فنیادبیات و علوم انسانی، دانشکده های علوم،
  . ندارد آنان روانی ت سالم  با   معنا داری رابطه کشاورزی
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                                     دکتر سعید فرح بخش و همکاران دانشجویان در رابطه با عوامل تحصیلی روانی بررسی بهداشت
  

پیشرفت ( به عالوه، کیفیت معدل واحدهای گذرانده شده
همچنین .  نیز رابطه ای با سالمت روانی آنان ندارد)تحصیلی

 اجاره ای،  سکونت دانشجویان در خوابگاه، منزل شخصی و یا
به عالوه، نتایج . رابطه معنا داری با سالمت روانی آنان ندارد

مقایسه میانگین سالمت روانی دانشجویان متأهل و  برای tآزمون 
 که تفاوت معنی داری )=05/0p> ،64/0t(مجرد نشان می دهد
  .بین آنان وجود ندارد

  
  بحث 

بررسی یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد دانشجویانی 
 سال است نسبت به دانشجویانی که سن 20که سن آنان کمتر از 

 سال است از سالمت روانی بهتری برخوردار 22 و 21آنان بین 
 اضطراب فقداناین تفاوت در رشد و بهبود فردی و . هستند

داری  اط معنین راستا، عمران نسب ارتبیدر هم. مشاهده می شود
نتایج . )15( بین متغیر سن با سالمت روان گزارش کرده است

تحقیق همچنین روشن می سازد که دانشجویان سال سوم در 
های اول، دوم و چهارم از سالمت  مقایسه با دانشجویان سال

این مسئله با یافته های قبلی . روانی کمتری برخوردار هستند
 ساله و کمتر، در مقایسه 20ن که دانشجویا پژوهش مبنی بر این

 سال از سالمت روانی بهتری برخوردار 21با دانشجویان بیشتر از 
های   به عبارت دیگر دانشجویان سال.بودند، همخوانی دارد

یکی از دالیل . باالتر از سالمت روانی کمتری برخوردار هستند
این مسئله به متغیرها و شرایط نامناسب فرهنگی،آموزشی، 

      ، اجتماعی و مدیریتی درون و برون دانشگاهی بازاقتصادی
  ها  نآ ورود به دانشگاه با می گردد که به تدریج دانشجو پس از

در پژوهش خود اشاره ) 5(که کارول   همچنان.می گردد روه روب
می کند، یکی از دالیل این مسئله به شرایط، متغیرها و تعارضات 

  . دانشجو باز می گردددرون دانشگاهی در طول دوران تحصیل
   از    استفاده  با  پژوهش خود  در  فوق، هومن  نتایج در حمایت از

 هیجانی    پایداری  که  گرفت  نتیجه گوردن، شخصیتی   نیمرخ 
 دانشجویان سال اول به مراتب بیشتر از دانشجویان سال آخر است

   بین که   می کند  اشاره خود پژوهش  در  مهران  اگر چه،   ).16(

  
های مختلف از حیث ابتال به اضطراب تفاوتی  دانشجویان سال

، اما، دیویدسون نشان داد که میزان اضطراب در )17( وجود ندارد
  ).18( دانشجویان مبتدی بیش از دانشجویان ارشد است

نتایج تحقیق همچنین نشان می دهد که دانشجویان دوره های 
ه از سالمت روانی بهتری روزانه در مقایسه با دانشجویان شبان

به احساس ممکن است یکی از دالیل این امر . برخوردار هستند
 دوره های  عدم موفقیت دانشجویان شبانه در ورود به دانشگاه در

وجود تفاوت در ارائه خدمات رفاهی و آموزشی . روزانه باز گردد
یل  از دالمعمول به دانشجویان شبانه در مقایسه با دانشجویان روزانه

همچنین، این مسئله ممکن . احتمالی این امر محسوب می گردد
است تا اندازه ای به مسائل و مشکالت مالی و ناتوانی در پرداخت 

  .شهریه های سنگین دانشجویان شبانه مربوط باشد
نتایج دیگر تحقیق حاضر نشان می دهد که تحصیل 
      دانشجویان در دانشکده های علوم، ادبیات و علوم انسانی،

 مهندسی و کشاورزی هیچ رابطه ای با سالمت روانی - فنی
در همین راستا، مردانی بلداجی نتیجه گرفت که از . آنان ندارد

بین دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف نظر بهداشت روانی 
آقا بابا در   بر خالف نتایج تحقیق حاضر، . تفاوتی وجود ندارد

یان گروه علوم پزشکی تحقیق خود نتیجه گرفت که دانشجو
   در سالمت روانی نسبت به گروه علوم در وضعیت بهتری 

هومن نیز بیان می دارد تمایل به برقراری ). 19( قرار دارند
روابط شخصی نزد دانشجویان دانشکده های علوم تربیتی از 

). 16( دانشجویان دانشکده های ادبیات و علوم پایه بیشتر است
شان می دهد که میزان اضطراب نتایج پژوهش مهران نیز ن

 بیشتر است شناسی دانشجویان پزشکی از دانشجویان روان
میزان اضطراب در  دیویدسون نشان می دهد که). 17(

 رشته های فنی بیش از دانشجویان سایر رشته ها استدانشجویان 
واحدهای  )پیشرفت تحصیلی(به عالوه، کیفیت معدل  ).18(

بر خالف  .ای با سالمت روانی نداردگذرانده شده نیز رابطه 
 معکوس  همبستگی  که  داد  نشان   تورانی نتایج تحقیق حاضر، 

  نژندی روان افسردگی و داری بین نمرات سالمت عمومی، معنیو
  . دارد  وجود  تحصیلی پیشرفت  با
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 34، 33شماره  ،86  و تابستان بهار                                                           فصلنامه اصول بهداشت روانی       
  
  

که بین سکونت  داشت اشاره به آنیکی از نتایج تحقیق 
ل شخصی و یا اجاره ای با سالمت دانشجویان در خوابگاه، منز

       به عالوه، مقایسه . روانی آنان رابطه ای وجود ندارد
        روانی دانشجویان متأهل و مجرد نشان می دهد که هیچسالمت 

اما، مردانی . ای بین جنسیت و سالمت روانی وجود ندارد رابطه
ت بلداجی در پژوهش خود نتیجه گرفت که دانشجویان متأهل نسب

  ).  20(   بودند  برخوردار  بیشتری  روانی   سالمت  از   مجردین  به
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Abstract    
 

The survey of students' mental health in relation to academic factors 
 

Farahbakhsh S. PhD, Gholamrezaei S. MA, Nikpay I. MA 
 

ntroduction: Mental health is one of the important factors that influences aptitude growth of the 
university students. The numerous Studies shown that students have types of emotional disorders 

similar to other human beings. The purpose of this exploring study is to study mental health of 
Lorestan University students in relation to some of academic and personal variables. 

Methods and Materials: The study used a descriptive method of research. The sample of this study 
consisted of 436 university students that who were selected randomly by the group sampling method. 
A questionnaire consisted mental health scale (MHS) as well as demographical characteristics 
employed for gathering the required data. The study was applied two groups independent t-test as well 
as One Way Analysis of Variance to study relationship between mental health scores of students and 
personal and academic variables. The data was analyzed by the statistical program for social sciences 
(SPSS). 

Results: The students’ mental health scores with an average of 164/19 (a little more than 
questionnaire average with an average of 150) showed that there are healthy students. Results 
indicated that there are significant relationships among mental health of students and their age, 
academic type of course and year as well. Results indicate that there aren’t relationships among 
student’s mental health and major field of study or faculty, academic achievement, residential and 
marital status as well.  

Conclusion: In general, can be saying that Lorestan University students have high mental health. 
Further, the sinior as well as third and evening students have low mental health as compare to other 
students. 

Keywords: Mental health, Student, Academic achievement, Faculty, Course, Residential and marital 
status.  
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