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 8/3/84: ، پذیرش مقاله3/9/83: دریافت مقاله

. شودمی   محسوب   مؤثر در رشد و پرورش استعدادهای دانشجویان        عواملیکی از مهمترین     سالمت روانی   : مقدمه 
ز این مطالعه،   هدف ا . مطالعات متعدد حاکی از آن است که دانشجویان نیز مبتال به انواع اختالالت و مشکالت عاطفی هستند                 

 .مقایسه وضعیت سالمت روانی دانشجویان دانشگاه لرستان در رابطه با برخی متغیرهای فردی و تحصیلی است

 نفر  436در این تحقیق که یک پژوهش توصیفی بوده است، نمونه آماری تحقیق عبارت بود از تعداد                   :مواد و روش ها    
برای گردآوری داده های مورد نیاز      . ه ای به صورت تصادفی انتخاب شده بودند       دانشجو که با استفاده از روش نمونه گیری طبق        

 (Mental Health Scale) ی  نیک پرسشنامه حاوی سواالت مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی و مقیاس سالمت روا              
دو گروهی مستقل به کار  t-test به منظور مقایسه میانگین نمرات سالمت روانی دانشجویان، آزمون. مورد استفاده قرار گرفت

 .قرار گرفتتجزیه و تحلیل  مورد SPSS داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار. گرفته شد

کمی باالتر از میانگین پرسشنامه با      (19/164بررسی نمرات سالمت روانی کسب شده توسط دانشجویان با میانگین            :یافته ها  
یافته های پژوهش همچنین روشن ساخت که         . آنان سالمت روانی پایینی دارند     نشان می دهد که برخی از         ) 150میانگین  

 سالمت روانی دانشجویان،    از سالمت روانی باالتری برخوردار هستند،     ) >01/0p( درصد   99دانشجویان پسر نسبت به دختران،      
روهی درون دانشگاه شرکت می کردند       نیز دانشجویانی که در فعالیتهای گ       ارتباطی با بومی و یا غیر بومی بودن آنان نداشت و           

 ).>01/0p(نسبت به دانشجویانی که در این گونه فعالیتها شرکت نمی کردند از سالمت روانی باالتری برخوردار بودند 

عالوه . به طور کلی می توان گفت که دانشجویان دانشگاه لرستان از سالمت روانی باالیی برخوردار نیستند :نتیجه گیری 
انشجویان دختر نسبت به پسران آسیب پذیر تر هستند و فعالیتهای گروهی با برخورداری از سالمت روانی ارتباط                    بر آن د  

 .دارد

 سالمت روانی، دانشجو، دانشگاه، جنسیت، فعالیتهای گروهی، بومی و غیر بومی :واژه های کلیدی
 

 
 
 

 چکیده
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 مقدمه

مؤثر در   عوامل یکی از مهمترین      به عنوان  سالمت روانی 
این نکته به ویژه در      ،شودمی   محسوب   ها و تکامل انسان   ارتقا

هر چند،   . دانشجویان از اهمیت بسیاری برخوردار است          
 دانشجویان معموال  از افراد برگزیدۀ اجتماع محسوب                

می شوند؛ اما مطالعات متعدد نشان می دهد که دانشجویان           
 نیز مبتال به انواع اختالالت و مشکالت عاطفی می باشند              

این اختالالت از اضطراب خفیف شروع می شود و به           ). 5-1(
تیک و حتی      وحاالت مختلف پسیکوسوماتیک و نور           

 ). 6(پسیکوتیک ختم می گردد

اگر چه، وجود برخی اختالالت در دانشجویان تا اندازه           
ای ناشی از ویژگیهای دوره بلوغ است؛ اما این امر به ظرفیت            

ۀ تحصیل، انتخاب شغل مورد     برقراری ارتباط با دیگران، ادام    
عالقه، مسئلۀ ازدواج و عوامل و تعارضات موجود در شرایط            

 در پژوهش خود به بعضی      1کارول). 7(جدید نیز باز میگردد     
تعارضات محیطی مؤثر بر سالمت روانی دانشجویان اشاره            

این تعارضات عبارتند از میل به تفریحات متعدد        ). 8(می کند 
یل به درس خواندن، احتیاج به          اجتماعی در مقابل تما      

پیشرفت در دروس در برابر احساس بی کفایتی، ترس از ابراز           
شخصیت در برابر میل به خود نمایی، میل به ازدواج در برابر            
موانعی که از آن جلوگیری می کند، ارتباط با جنس مخالف،           
تنفر از رفتار دیگران در برابر ناتوانی در بروز احساسات خود            

ت اقتصادی که مانع از رسیدن به هدفهای هنری و           و مشکال 
نتایج برخی پژوهش ها نیز مبین آن است که           . علمی است 

تعارضات فرهنگی بین دانشجویان از عوامل مؤثر بر                  
 ).9 -11(های روانی در آنها به شمار می رودیناراحت

تاکنون تالشهای بسیاری به منظور تعریف سالمت             
هوم بهداشت روانی اولین بار      مف. روانی صورت پذیرفته است   

 همزمان با شروع نهضت بهداشت روانی            1905در سال    
را ، سالمت روانی    )12(جهانیبهداشت  سازمان  . پدیدار گشت 

 توانایی کامل برای ایفای        ،در درون مفهوم کلی بهداشت       

 و سالمت   نقشهای اجتماعی، روانی و جسمی تعریف می کند       
وزون و هماهنگ با دیگران،     روان را عبارت از قابلیت ارتباط م      

تغییر و اصالح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و                 
تمایالت شخصی به طور منطقی، عادالنه و مناسب عنوان می          

سالمت روانی عبارت است از       2بر اساس نظر منینجر    . نماید
سازگاری انسان با محیط بیرونی و با حداکثر اثربخشی و               

انی را شامل سازگاری        سالمت رو    3کاپلن). 13(شادکامی
مداوم با شرایط متغیر و تالش برای تحقق اعتدال بین                 

(تقاضاهای درونی و الزامات محیط در حال تغییر می داند             
 روانی  بهداشت ه است که  مدآدر یکی دیگر از تعاریف       ). 14

 ریشه کن ساختن عوامل       ،داشتن سالمت روانی    نگاهیعنی  
ایجاد  و   ماریهای روحی بیماری زا و پیشگیری از ابتال به بی         

شکفتن شخصیت و استعداد ها تا       و   زمینه مساعد برای رشد   
 ).15(انسان حداکثر ظرفیت مکنون 

 در همین ارتباط شش ویژگی برای افراد دارای           4جاندا
سالمت روانی ذکر می کند؛ تسلط بر محیط، درک واقعیات،           

). 16(یگانگی، استقالل، رشد و نگرش مناسب نسبت به خود         
 در مدل سالمت روانی خود به چهار جنبه سالمت               5چفرن

انطباق عینی فرد با محیط، انطباق ذهنی فرد با           یعنی   روانی
محیط، انطباق واقعی و قابلیت شناخت و دسترسی به خود            

 فردی که از سالمت روانی      6از نظر کامئو  ). 17(اشاره می کند  
باالیی برخوردار است، کسی است که از اضطراب و عالئم               

به دور است و  می تواند ارتباط مفید با دیگران برقرار            7اتوانین
 ).18(سازد و به خوبی قادر به مقابله با فشارهای زندگی است 

هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه وضعیت سالمت          
روانی دانشجویان دانشگاه لرستان در رابطه با برخی                  

 . متغیرهای فردی و تحصیلی بود

                                                 
1. Carrol 5. French 
2. Menninger 6. Kamao 
3. Kaplan 7. Disability symptoms 
4. Johnda  
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 مواد و روش ها

 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               
نمونه آماری  .  بود 1383-1384لرستان در سال تحصیلی        
 نفر دانشجو که با استفاده از        436تحقیق عبارت بود از تعداد       

مونه گیری طبقه ای به صورت تصادفی انتخاب شده             روش ن 
به منظور گردآوری داده های مورد نیاز برای آزمون              . بودند

الت مربوط به   افرضیه های تحقیق، یک پرسشنامه حاوی سئو        
 مورد  یویژگیهای جمعیت شناختی و مقیاس سالمت روان           

 توسط 1992مقیاس سالمت روانی در سال   . استفاده قرار گرفت  
به منظور تعیین سطح سالمت روانی دانشجویان          ) 18(کامئو

طرح ریزی شد و با ایجاد تغییرات جزئی به منظور استفاده در              
). 10،11،19،20(نمونه های ایرانی مورد استفاده قرار گرفت           

 سؤال ساده به منظور تعیین       50مقیاس سالمت روانی شامل      
 سطح سالمت روانی مدیران مدارس و حاوی خرده مقیاسهای          

، عامل اضطراب، نشانه های ناتوانی، ظرفیت  1رشد و بهبود فردی   
ایجاد ارتباط منطقی با دیگران و ظرفیت مقابله با فشارها و                

 درجه  1-5پاسخ هر سئوال بین     . مشکالت روزمره زندگی است   
بندی شده است، با این وجود روش نمره گذاری برخی سؤاالت            

ر آزمودنی در مقیاس    باالعکس است و از این رو، دامنه نمره ه          
 آزمون با استفاده از     2پایایی . است 50-250سالمت روانی بین      

 آزمون، با استفاده از روش       4روایی.  بود 83/0،  3آلفای کرونباخ 
 . روایی سازه قابل قبول تعیین گردید

به منظور جلب همکاری آزمودنی ها، پس از توضیحات            
ه شد که   کافی در خصوص هدف کلی پژوهش، از آنان خواست          

اجرای . بدون ذکر نام به سئواالت پرسشنامه پاسخ دهند             
 دقیقه  10 تا   8پرسشنامه بر روی هر آزمودنی به طور متوسط          

  . روز بود6طول می کشید و طول مدت اجرای پرسشنامه ها 

پس از گردآوری داده ها، به منظور مقایسه میانگین               
ویان بومی  نمرات سالمت روانی دانشجویان دختر و پسر، دانشج       

و غیر بومی و دانشجویان فعال و غیر فعال در فعالیتهای گروهی            
 -انجمن های علمی، انجمن های فرهنگی        (درون دانشگاهی    

دو  5؛ آزمون تی  )هنری، گروههای سیاسی و گروههای ورزشی      
داده های پژوهش با استفاده     . گروهی مستقل به کار گرفته شد     

 .قرار گرفتندلیل تجزیه و تح مورد SPSS از نرم افزار

 یافته ها

 نفر نمونه    436بر اساس نتایج بدست آمده، از مجموع           
 نفر و   266آماری مورد بررسی، تعداد دانشجویان دختر بالغ بر          

 سال  21 نفر با میانگین سن      170تعداد دانشجویان پسر بالغ بر    
، 133از این میان، تعداد      . سال بودند 18 -29و دامنه تغییر     

نفر به ترتیب در رشته های علوم، علوم             121 و    69،  124
به . انسانی، مهندسی و کشاورزی مشغول به تحصیل بودند            

 نفر و دانشجویان غیر     267عالوه، تعداد دانشجویان بومی استان      
 نفر از آزمودنی ها در       159تعداد  .  نفر بودند  169بومی بالغ بر    

فعالیتهای گروهی درون دانشگاهی مشارکت می کردند و              
 نفر مشارکتی در فعالیت های درون           277ی بالغ بر      تعداد

بررسی نمرات سالمت روانی کسب شده        . دانشگاهی نداشتند 
 82 -221 و دامنه تغییر     19/164توسط دانشجویان با میانگین     

نشان می دهد   ) 150کمی باالتر از میانگین آزمون با میانگین        (
 .تعدادی از آنان از سالمت روانی پایینی برخوردارند

 به منظور مقایسه میانگین     t نتایج آزمون    1جدول شماره   
بررسی . سالمت روانی دانشجویان پسر و دختر را نشان می هد          

 منعکس شده در این جدول، بیانگر آن است که بین           tارزشهای  
سالمت روانی دانشجویان پسر و دختر تفاوت معنی داری وجود          

وانی دو  بررسی میانگین سالمت ر      .=01/0p<،99/2(t(دارد  
گروه نشان می دهد که دانشجویان پسر نسبت به دختران در             

 درصد از سالمت روانی باالتری برخوردار هستند             99سطح  
 ).1جدول شماره (

 
                                                 
1. Personal well-being 4. Validity 
2. Reliability 5. t- test 
3. Cronbach alpha coefficient  
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، نشان می دهد    2 منعکس شده در جدول شماره       tهر چند ارزشهای    
که بین سالمت روانی کلی دانشجویان بومی و غیر بومی تفاوت معنی داری              

اما، میانگین های دو گروه نشان می دهد که دانشجویان غیر              ارد؛  وجود ند 
 .بومی از ظرفیت ارتباطی باالتری برخوردار هستند

 بیانگر آن است که بین          3ه  جدول شمار  tارزشهای  
 سالمت روانی دانشجویان فعال و غیر فعال در گروههای درون            

 

بررسی ). >001/0p(دانشگاه تفاوت معنی داری وجود دارد           
میانگین های دو گروه نشان می دهد که دانشجویانی که در               
فعالیتهای گروهی درون دانشگاه شرکت می کنند نسبت به             
دانشجویانی که در این گونه فعالیتها شرکت نمی کنند از سطح           

 .سالمت روانی باالتری برخوردار هستند

 دانشجویان پسر و دخترسالمت روانی مقایسه برای ـ 1جدول شماره 
 

دانشجویان پسر                        دانشجویان دختر   
 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار t سطح معنی داری

 ابعاد سالمت روانی

 رشد فردی 28/34 06/5 94/32 97/4 71/2 007/0
 اضطراب 67/31 24/5 88/30 11/6 37/1 169/0
 عالئم ناتوانی 61/32 82/5 79/31 98/5 40/1 160/0
 ظرفیت ارتباطی 80/35 91/4 19/34 13/5 25/3 001/0
 ظرفیت مقابله 86/33 65/5 79/31 99/5 59/3 000/0
 سالمت روانی کلی 23/168 30/21 61/161 29/23 99/2 003/0

 
 دانشجویان بومی و غیر بومیسالمت روانی مقایسه  -2شماره جدول 

            دانشجویان بومی          دانشجویان غیر بومی  
 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار t سطح معنی داری

 ابعاد سالمت روانی

 رشد فردی 17/33 93/4 93/33 19/5 54/1 124/0
 اضطراب 20/31 75/5 19/31 88/5 077/0 939/0
 عالئم ناتوانی 92/31 71/5 40/32 26/6 812/0 417/0
 ظرفیت ارتباطی 32/34 09/5 59/35 03/5 54/2 011/0
 ظرفیت مقابله 44/32 80/5 84/32 15/6 669/0 504/0
 سالمت روانی کلی 08/163 18/22 17/165 57/23 27/1 203/0

 
ال در گروههای اجتماعیدانشجویان فعال و غیر فعسالمت روانی مقایسه  tسطح معنی داری آزمون  -3شماره جدول   

دانشجویان غیر فعال در گروهها                 دانشجویان فعال در گروهها   
 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار t سطح معنی داری

 ابعاد سالمت روانی

 رشد فردی 25/34 05/5 01/33 99/4 49/2 013/0
 اضطراب 75/32 33/5 29/30 87/5 34/4 000/0
 عالئم ناتوانی 74/33 49/5 17/31 97/5 44/4 000/0
 ظرفیت ارتباطی 99/35 64/4 14/34 23/5 68/3 000/0
 ظرفیت مقابله 20/34 91/5 67/31 76/5 36/4 000/0
 سالمت روانی کلی 95/170 39/21 31/160 62/22 82/4 000/0
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 بحث

ی دهد که    بررسی یافته های پژوهش حاضر نشان م           
دانشجویان پسر نسبت به دختران از سالمت روانی باالتری              

این تفاوت در رشد و بهبود فردی، ظرفیت           . برخوردار هستند 
برقراری ارتباط با دیگران و همچنین توانایی مقابله با مشکالت           

هر چند، کافی در مطالعه     . و فشارهای روزمره زندگی وجود دارد     
زه پذیرفته شده در دانشگاه       دانشجوی تا  1102خود بر روی     

تهران نتیجه گرفت که بین جنسیت و سالمت روانی رابطه               
، لیکن تحقیقات بسیاری رابطه بین )21(معنی داری وجود ندارد

در . جنسیت و سالمت روانی در دانشجویان را گزارش کرده اند          
در پژوهش های خود     ) 23(و باقری   ) 22(همین راستا مردانی  
یزان شیوع افسردگی در دانشجویان و دانش       نتیجه گرفتند که م   

آموزان مؤنث نسبت به دانشجویان و دانش آموزان مذکر به طور           
هومن نیز گزارش کرد که میزان برتری   . معنی داری بیشتر است   

طلبی، پایداری هیجانی، تفکر بنیادی، تمایل به برقراری روابط          
شخصی و روحیه خستگی ناپذیری مردان دانشجو به مراتب             

 نتیجه گرفت که    1ککلیک). 24(بیشتر از دانشجویان دختر است    
دانشجویان دختر و پسر در عامل اجتناب از دلبستگی مداری،            
عامل وابستگی به افسرده سازی و عامل اضطراب اختالف               

تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده نشان می            ). 25(داشتند  
بیشتری دهد که دانشجویان دختر از زمینه های آسیب دیدگی          

این امر از یک طرف به ویژگیهای جنسیتی          . برخوردار هستند 
آنان مربوط می شود و از طرف دیگر به وابستگی عاطفی آنان              
به خانواده و تا حدودی نیز به احساس فقدان امنیت محیط               

 .  اجتماعی و فرهنگی باز می گردد

اگر چه دانشجویان غیر بومی نسبت به دانشجویان بومی           
نی داری از ظرفیت برقراری ارتباط باالتری برخوردار        به طور مع  

بودند؛ اما نتایج تحقیق نشان می دهد که به طور کلی، تفاوت              
معنی داری بین دانشجویان بومی و غیر بومی در رابطه با                 

یکی از دالیل عدم وجود اختالف        . سالمت روانی وجود ندارد    
 است به   سالمت روانی بین دانشجویان بومی و غیر بومی ممکن        

 اجتماعی دانشگاه و    -شرایط مناسب موجود در محیط فرهنگی     
توجه ویژه به نیازهای عاطفی، امنیتی و فرهنگی دانشجویان            

نتایج پژوهش کافی   . غیر بومی توسط مدیریت دانشگاه باز گردد      
نشان می دهد بین دانشجویان بومی و غیر بومی از نظر             ) 21(

که با نتایج تحقیق حاضر      سالمت روانی رابطه ای وجود ندارد        
نتیجه گرفت که بین      ) 26(همچنین مهران    . همخوانی دارد 

تهرانی بودن و شهرستانی بودن دانشجویان از حیث ابتال به              
بر خالف نتایج تحقیق حاضر،       . اضطراب تفاوتی وجود ندارد     

پژوهش احمدی ابهری نشان می دهد که نشانه های ترس               
بومی و نشانه های       مرضی و وسواس در دانشجویان غیر             

و نتایج  ) 24(پرخاشگری در دانشجویان بومی بیشتر بوده است       
پژوهش مردانی نیز نشان داد که دانشجویان بومی در تمام               
مقیاسهای روانی نسبت به دانشجویان غیر بومی از سالمت              

 ). 22(روانی بیشتری برخوردار بودند

به عالوه، نتایج تحقیق حاضر مبین آن است که                   
انجمن (یانی که در فعالیتهای گروهی درون دانشگاهی         دانشجو

شرکت ) های سیاسی و علمی و یا گروههای هنری و ورزشی            
می کنند در مقایسه با دانشجویانی که در اینگونه فعالیتها                
مشارکتی ندارند، به طور معنی داری از سالمت روانی باالتری            

های بعضی از کارکردهای عضویت در گروه         . برخوردار هستند 
رسمی و غیر رسمی ایجاد امنیت و ارضای نیازهای روانی و                

بنابراین، دانشجویان فعال در گروه       ). 27(اجتماعی می باشد   
های سیاسی، ورزشی، علمی و فرهنگی دانشگاه عالوه بر رشد            

 خود را نظیر       2اجتماعی-فردی، بسیاری از نیازهای روانی        
 دیگران، نیاز به    احساس امنیت بیشتر، میل به تعلق و ارتباط با        

 و کمال را تا حدودی        5، خود شکوفایی   4، عزت نفس   3احترام
ارضا می کنند و نتیجه ارضای نیازها برخورداری از سالمت               

بسیاری از پژوهشها این نتایج را مورد        .  روانی بیشتر می باشد   
 زانمیباقری در تحقیق خود دریافت که        . حمایت قرار می دهد   

                                                 
1. Keklik 4. Self- Esteem 
2. Mental-Social  needs 5. Self- Actualization 
3. Respect  
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آموزان عضو فعال انجمن اسالمی از        دانش 1 و افسردگی  اضطراب
نشان داد  د در تحقیقی    حدا. )23(آموزان کمتر است   سایر دانش 

 از میانگین   بیشترکه سالمت روانی دانشجویان دختر ورزشکار        
نتایج ). 28 (سالمت روانی دانشجویان دختر غیرورزشکار بود       

آموزان  که بین دانش   تحقیق احمدی نیز نشان می دهد            
ورزشکار در عوامل سالمت روانی، عالئم             ورزشکار و غیر    

جسمانی، اضطراب و اختالل خواب، کارکرد اجتماعی و                 
 .)29 (داری وجود دارد افسردگی تفاوت معنی

 نتیجه گیری  

نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد برخی دانشجویان             
نتایج . ددانشگاه لرستان از سالمت روانی پایینی برخوردار هستن       

د که دانشجویان دختر و نیز دانشجویانی       همچنین نشان می ده   
که در فعالیتهای گروهی درون دانشگاهی مشارکت ندارند از             

 از این رو با توجه به       . آسیب پذیری بیشتری برخوردار هستند     

 
 

نتایج به دست آمده در مورد سالمت روانی دانشجویان پیشنهاد          
دانشجویان؛ به منظور افزایش سالمت روانی          می گردد که      

تقویت و گسترش دفاتر خدمات مشاوره و        انشگاه لرستان در    د
 .اهتمام نماید روان درمانی به ویژه برای دانشجویان دختر             

تسهیالت قانونی، مالی و رفاهی الزم برای         پیشنهاد می شود     
تشکیل و افزایش گروههای علمی، مذهبی، ورزشی، صنفی،            

به منظور  بستر مناسب   سیاسی، تفریحی، ادبی، فرهنگی و ایجاد       
از طرف  تشویق دانشجویان به شرکت در فعالیتهای گروهی            

 .دانشگاه مورد توجه قرار گیرد

 تقدیر و تشکر

این پروژه تحقیقاتی با حمایتهای بی دریغ دانشگاه               
از این رو، از مسئولین و کارکنان       . لرستان به انجام رسیده است    

محترم معاونت پژوهشی و همچنین اعضای محترم شورای             
 .وهشی دانشگاه لرستان قدر دانی می گرددپژ

 
1

                                                 
1. Depression 
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