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 تحصیلی دانشجویان دانشگاه  پیشرفتبین سالمت روان و  بررسی ارتباط

 آزاد اسالمی واحد اهواز
 

 *2، غالمحسین برکت1عبدالرضا گیالوند

 
 چکیده

و نقش مهمی که در  دانشجویانبا توجه به تأثير سالمت روان بر عملکرد  :زمینه و هدف
این پژوهش لذا  .آنها دارد تحصيلی ترك و افت از و جلوگيري تحصيلی وضعيت پيشبرد

و ارتباط آن با دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز با هدف بررسی سالمت روان دانشجویان 
 .ه استها انجام گرفتپيشرفت تحصيلی آن

سه گروه علوم  دردانشجویان  از نفر 053 تحليلی –توصيفی ۀدر یک مطالع :بررسی روش
 ابزار تحقيق انتخاب شدند. عنوان نمونۀهو بتصادفی ساده صورت هبانسانی، فنی، پزشکی 

. معدل بود GHQ-28 گلدبرگ و ویليامز سالمت عمومی نامۀپرسش ها داده گردآوري
نظر گرفته شده است.  نوان شاخص پيشرفت تحصيلی آنان درعبهقبل دانشجویان پایان ترم 

يفی )فراوانی، ميانگين و انحراف معيار( و آمار ها با استفاده از آمار توص تجزیه و تحليل داده
   انجام گرفت. استنباطی )آزمون تی، آناليز واریانس و آزمون همبستگی(

که تفاوت معناداري بين سالمت روان دانشجویان نتایج پژوهش نشانگر این بود  ها:یافته
بين ابعاد  همچنين(. >p 35/3مورد مطالعه متأهل و مجرد و دختر و پسر وجود دارد )

( >p 35/3)ارتباط معنی داري از نظر آماري مشاهده شد سالمت روان و معدل تحصيلی،
همچنين بين ميانگين نمرات پرسشنامه سالمت روان دانشجویان و پيشرفت تحصيلی 

وجود داشت. به این معنی که با افزایش سالمت  یدانشجویان ارتباط معنادار و معکوس
آزمون( معدل دانشجویان )به عنوان شاخص پيشرفت تحصيلی( روان )نمره کلی پایين در

 یابد. افزایش می

شجویان، الزم نلذا با توجه به نقش موثر سالمت روان در پيشرفت تحصيلی دا گیری:نتیجه
 اي اندیشيده شود.است در جهت تأمين و بسترسازي مناسب آن در دانشگاهها تدابير ویژه
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 قدمه م
 همواره مردم یسالمت ارتقاي و هايماريب از يريشگيپ

 یجهان حسط در .است بوده کشور ینظام بهداشت توجه مورد

 سالۀدهبرنامۀ  کهيطوربه ت؛اس توجه هدف مورد نیا زين

 اهداف بر شتريب ديتأک بر عالوه 2323 (سالم مردم) چهارم

 داده قرار توجه را مورد دیجد هدف دو ،یقبل يهابرنامه

 و سالم يرفتارها قیتشو: از عبارتند هدف دو نیا .است

 یسالمت تقايار يبرا سالم یکیزيف و یاجتماع طيمح جادیا

 افراد عمر طول که طورهمان .(1) است جامعه و مردم

 با زين سالمت ارتقادهندۀ يت رفتارهاياهم ابد،ییم شیافزا

 تيفيک شیافزا و افراد و استقالل کارکرد حفظ به توجه

 يرفتارها .شودیم شتر آشکاريب روز ها روز بهآن یزندگ

 سالمت کننده يينعمده تع يارهاياز مع یکی سالمت ارتقاي

 ياريبس نشدن به مبتال در يا نهيزم عامل عنوان به که است

داده  نشان قاتيتحق .(2) است شده شناخته هايماريب از

در  رگذاريتأث عوامل از یکی نامناسب یزندگ سبک که است

 خون فشار کولون، سرطان جمله از مزمن يهايماريب بروز

 زخم ،يکبد روزيس ،يویر يانسداد مزمن يهايماريباال، ب

 مطالعات .(0) است عروق و قلب يهايماريب و دزیمعده، ا

 کشور 05 یسالمت يرفتارها در بهداشت یجهان سازمان

 و یزندگ تيفيک درصد 63 به کینزد که داد نشان جهان

 هاآن یشخص يرفتارها در یزندگ سبک افراد به یسالمت

 و مشخص يالگوها را یزندگ سبک نيهمچن .دارد یبستگ

 يهایژگیو نيب تعامل از که داندیم يرفتار فیتعر قابل

 يهاتيموقع و یطيمح طی، شرایاجتماع روابط ،یشخص

 هاجمله بيماري از .(4) شودیم حاصل ياقتصاد-یاجتماع

و  افسردگی به توانمی استرس از ناشی روانی هاينشانه و

 عنوانهب افسردگی و اضطراب استرس، .کرد اشاره اضطراب

 براي که مشکالتی بر عالوه روانی فاکتورهاي سالمت

 با تداخل سبب کنند،می تحصيل ایجاد طول در دانشجو

 افراد وليت سالمتمسؤ گرفتن عهدههب و ايحرفه نقش

استرس،  از پيشگيري بنابراین .شودمی آینده در جامعه

، روانی فشار کاهش و دانشجویان افسردگی و اضطراب

 و گروه در همکاري و کار به عالقه شدر افزای مهمی نقش

 مختلف تحقيقات .(5) خواهد داشت وليتمسؤ احساس

 افسردگی و اضطراب باالي استرس، سطوح که اندداده نشان

 پيشرفت کيفيت زندگی، سالمت، بر منفی آثار تواندمی

-پذیرش نقش براي دانشجویان آمادگی ميزان نيز و تحصيلی

 و آن به توجه که دگذار جا بر خود ايحرفه هاي

 از رهایی براي مناسب راهکارهاي اتخاذ نيز پيامدهایش و

 به که ايجامعه .(0) است خاص برخوردار اهميت از آن،

 با باید اندیشيد،می خود ۀآیند هاينسل و سالمت خود

 مشکالتکنندۀ ایجاد و سازعوامل زمينه رفد و بررسی

 به نيل راه در سازانشسالمت آینده حفظ یا و روانی روحی

 بر متعددي عوامل .(4) بردارد گام پيش از بيش هاآرمان

-به که باشد تأثيرگذار تواندمی دانشجویان روانی سالمت

 عوامل: بندي کردسه گروه تقسيم در را آنها توانمی طورکلی

 .(6) اجتماعی عوامل ،دانشگاه به مربوط عوامل ،شخصی

دانشجویان نيز تاثير انتخاب رشته تحصيلی مناسب تحصيلی 

عليزاده نوایی و (. 1-0مهمی در سالمت روانی آنها دارد )

همکارن در پژوهشی وضعيت سالمت روانی دانشجویان 

را بصورت فرا تحليل مورد بررسی قرار  1003ایران تا سال 

درصد تا  1/22داده و اختالالت روانی دانشجویان را بين 

وند و همکاران گيال (13درصد بدست آورده است.) 0/52

پژوهشی تحت عنوان بررسی ارتباط  طی 1005سال  در

سالمت روان و موفقيت تحصيلی دانشجویان مقطد دکتراي 

حرفه اي رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندي 

نفر از  123شاپور اهواز، ضمن بررسی سالمت روان 

دانشجویان این دانشگاه به این نتيجه رسيده است که 

دانشجویانی که از سالمت روانی مناسب برخوردار  اکثریت

داشته اند.همچنين در این  14بوده اند معدل تحصيلی باالي 

مطالعه بين سالمت روان و موفقيت تحصيلی دانشجویان 

گيالوند و   .(11) رابطه معناداري از نظر آماري مشاهده نشد
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طی پژوهشی دیگري تحت عنوان  1000همکاران در سال 

مقایسه ميزان افسردگی و اضطراب بين دانشجویان  بررسی و

بومی و غيربومی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم 

پزشکی جندي شاپور اهواز، افسردگی و اضطراب 

دانشجویان  این دانشکده را نورمال گزارش کرده اند و یکی 

کار بعد از ه از دالیل این امر را عدم داشتن دغدغه اشتغال ب

ی  دانشجویان رشته دندانپزشکی دانسته فارغ التحصيل

صادقی و همکاران در پژوهشی تحت عنوان  .(12)اند

 دانشجویان بررسی ارتباط سالمت روان و موفقيت تحصيلی

، ضمن بررسی 1003دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 

نفر از دانشجویان این دانشگاه به این  243سالمت روان 

درصد( که  1/62شجویانی )که اکثریت دان ندنتيجه رسيده ا

از سالمت روانی مناسب برخوردار بوده اند معدل تحصيلی 

همچنين در این مطالعه بين سالمت  داشته اند. 14باالي 

روان و موفقيت تحصيلی دانشجویان رابطه معناداري از نظر 

(.  قمري و همکاران در پژوهشی 10آماري مشاهده نشد )

و سایر ویژگيهاي فردي تحت عنوان ارتباط سالمت روانی 

 ) با موفقيت تحصيلی در دانشجویان دانشگاه هاي اراك

به تقسيم  (دانشگاه علوم پزشکی و علوم پایه شهر اراك

و باالتر( و  15بندي دانشجویان به دو گروه موفق)با معدل

( به بررسی و مقایسه 15دانشجویان ناموفق )با معدل زیر 

ر این بررسی بين سالمت سالمت روان آنها پرداخته اند و د

روان و موفقيت تحصيلی دانشجویان همبستگی معناداري 

( یوسفی و همکاران در پژوهشی تحت 14مشاهده شد. )

عنوان بررسی بهداشت روانی در بين دانشجویان به عنوان 

نفر  1320ضمن بررسی  ،پيش بينی کننده عملکرد تحصيلی

)واحدهاي  11از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی منطقه 

نشان  01-00کرمانشاه،کردستان و ایالم( در سال تحصيلی 

درصد از دانشجویان واجد سالمت روان بودند  50دادند که 

همچنين در  درصد مشکوك به اختالالت روانی بودند. 41و 

این مطالعه بين سالمت روان و عملکرد تحصيلی 

شتناب ( نامدار ا15دانشجویان رابطه معناداري مشاهده نشد.)

و همکاران در پژوهشی تحت عنوان سالمت روان و ارتباط 

آن با پيشرفت تحصيلی در دانشجویان دانشکده پرستاري ، 

نفر  251مامایی تبریز ضمن بررسی سالمت روان کل 

دانشجویان شاغل به تحصيل در آن دانشکده ارتباط 

معناداري بين سالمت روان و پيشرفت تحصيلی  آنها 

بطوریکه با افزایش سالمت روان )نمره  .اندمشاهده نموده 

کلی پایين در آزمون( معدل دانشجویان)به عنوان شاخص 

( همچنين ميرکمالی 16پيشرفت تحصيلی ( افزایش می یابد.)

طی پژوهش مشابه اي در دانشگاه  1004و همکاران در سال 

بيرجند بين سالمت روان و عملکرد تحصيلی دانشجویان 

 (11.)ندشاهده نمودرابطه معناداري م

تأمين سالمت و بهداشت  اینکه با توجه به بنابراین

مراکز و ها  دانشگاهیکی از وظایف دانشجویان  روانی 

به اینکه  عنایتبا همچنين . محسوب می شودآموزش عالی 

وردهاي هر ترین دستاپيشرفت تحصيلی دانشجویان از مهم

يلی شود و عدم موفقيت تحصسيستم آموزشی محسوب می

 موجب از جمله ي،ت فردي و اجتماعی زیادنيز مشکال

با  و .شودستيابی به اهداف سيستم آموزشی میانحراف از د

و نقش  دانشجویانبه تأثير سالمت روان بر عملکرد عنایت 

 افت از و جلوگيري تحصيلی وضعيت مهمی که در پيشبرد

بررسی حاضر با هدف  ۀمطالعها دارد. آن تحصيلی ترك و

و دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز مت روان دانشجویان سال

 ه است.ها انجام گرفتارتباط آن با پيشرفت تحصيلی آن

 

  بررسیروش 

 دانشجویان از نفر 053 تحليلی، –مطالعه توصيفی ایندر 

سه گروه علوم انسانی، در  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

هاي علوم هنفر، رشت 05هاي فنی پزشکی )رشته و فنی

بين  در نفر( 53هاي گروه پزشکی نفر،  رشته 215انسانی 

عنوان و بهتصادفی ساده صورت به 1004تا  1001 سالهاي

، اطالعات آوري جمد ابزار نمونۀ تحقيق انتخاب شدند.

پرسشنامه سالمت عمومی با الگوگرفتن از  و ايپرسشنامه 
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GHO-28 (GambolHealth 

Qusstlonnaulne(GHo-28))  گلدبرگ و ویليامز به

همراه پرسشنامه جمعيت شناختی محقق ساخته اي که 

مشخصاتی همانند جنسيت، وضعيت تأهل، نوع رشته 

معدل تحصيلی و وضعيت تأهل، دانشجویان در  تحصيلی،

در این پژوهش معدل  استفاده گردید.آن ذکر گردیده بود 

عنوان شاخص عينی پيشرفت ه ترم قبل دانشجویان، ب

بر این اساس  صيلی آنها در نظر گرفته شده است.تح

رسشنامه دانشجویان بر اساس نمره معدل ترم قبل که در پ

و بيشتر و  15قيد کرده بودند به دو گروه موفق با معدل 

روایی و  تقسيم شده بودند. 15گروه ناموفق با معدل زیر 

مورد  "پایایی این پرسشنامه پس از اصالحات جزئی مجددا

قرار گرفت. و پایایی آن با ضریب آلفا کرونباخ بررسی 

تعيين شد. سواالت این پرسشنامه به صورت کمی از  05/3

 20 این پرسشنامه حاوي وه است نمره گذاري شد 4تا  1

 امتياز ( بوده  که به1-4گزینه اي با طيف ليکرت ) 4سوال 

تنظيم شده  دانشجویان بررسی و مقایسه سالمت روان منظور

سالمت  عنوان بهترین وضعيته ب االترین امتياز، و ب بود

سالمت  حالتترین  وخيمکمترین امتياز به عنوان  و روان

ها با استفاده از  داده .بوددر نظر گرفته شده  دانشجو روان

آمار توصيفی )فراوانی، ميانگين و انحراف معيار( و آمار 

در  استنباطی )آزمون تی، آناليز واریانس و آزمون همبستگی(

مورد تجزیه و تحليل قرار  21ورژن  SPSSنرم افزار 

 کترمشا جهت خالقیا تمالحظا همچنين گرفت.

از  شفاهی ضایتر کسب شامل ،مطالعهاین در  ننشجویادا

 بر نکنندگا شرکت قعیوا منا ثبت معد ن؛کنندگا شرکت

 نظراز  نکنندگا شرکت با هماهنگی ؛ها نامه پرسشروي 

 شتندا نگه محرمانه ؛ها نامهتکميل پرسش نمکاو  نماز

 ايبر. یددگر عایتر مطالعهاز  يگير رهکنا حفظ و تطالعاا

 به محقق توسط ها پرسشنامه ت،طالعاآوري ا جمد

 دهکر ءمضارا ا مطالعه به گاهانهورود آ مفر که ننشجویادا

از  پسو  شدداده  زم،ال تتوضيحا ئهاز ارا پس ،نددبو

 ناقص یا وشمخد يها شد. پرسشنامهآوري  جمد ،تکميل

   .شد فحذ مطالعهاز 

 ها:فرضيه

نظر سالمت روان  بين دانشجویان دختر و پسر از -1

 اختالف معنادار وجود دارد.

نظر سالمت  بين دانشجویان متأهل و مجرد از -2

  عناداري وجود دارد.مروانی اختالف 

 بين ابعاد سالمت روان و معدل تحصيلی -0

 ود دارد.دار آماري وجارتباط معنا ،دانشجویان

 

 هایافته
 ها:آزمون فرضيه

نظر تأمين  اول: بين دانشجویان پسر و دختر از فرضيۀ

 سالمت روانی اختالف معناداري وجود دارد.

نشان  Tارزیابی آزمون  (1مطابق جدول) تحليل:

دهد، تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات کلی سالمت  می

 وجود دارد،  دختر و پسر روانی دانشجویان

نظر  دوم: بين دانشجویان مجرد و متأهل از رضيۀف

 .سالمت روانی اختالف معناداري وجود دارد

نمایش  T نتایج آزمون (2مطابق جدول) :تحليل

تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات کلی آزمون  دهد می

 سالمت روان دانشجویان متأهل و مجرد وجود دارد.

دهد،  ان مینش T نتایج آزمون (1تحليل: مطابق جدول)

اختالف معناداري بين ميانگين نمرات کلی آزمون سالمت 

 روان دانشجویان ناموفق و موفق وجود دارد.

 روان سالمت نامۀپرسش نمرات ميانگين بين همچنين

 و معنادار ارتباط دانشجویان تحصيلی پيشرفت و دانشجویان

که با افزایش سالمت  اداشت. به این معنوجود   معکوس

عنوان آزمون( معدل دانشجویان )به کلی پایين در ۀمرروان )ن

 یابد. شاخص پيشرفت تحصيلی( افزایش می

مورد  سالمت روان دانشجویانبطور کلی ميانگين 

 در حد مطلوب گزارش گردید. مطالعه
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 (9-4)در بازه پسر و دختر بين دانشجویان  نروا سالمت کل هنمر ميانگين مقایسه: 9 جدول

 P value معناداريسطح  T انحراف معيار ميانگين فراوانی متغيرهاي آماري  شاخص

 341/3 30/2 01/3 05/2 106 دختر

   13/3 02/0 154 پسر

 
 (9-4)در بازه متأهل مجرد و  بين دانشجویان  نروا سالمت کل هنمر ميانگين مقایسه :2 جدول

 P value اريسطح معناد T انحراف معيار ميانگين فراوانی هاي آماري متغير شاخص

 341/3 15/2 61/3 55/2 206 مجرد

   62/3 10/0 64 متأهل

 

 (9-4در بازه )موفق  دانشجویان ناموفق و بين نروا سالمت کل هنمر ميانگين مقایسه :4 جدول

 P value سطح معناداري T انحراف معيار ميانگين فراوانی متغير هاي آماري شاخص

 320/3 06/2 03/3 51/2 123 (15 ن معدل زیرميانگي دانشجویان ناموفق  )براساس

   14/3 41/0 203 (15 ميانگين معدل باالي دانشجویان موفق  )براساس

 

 

  گیرینتیجهو  بحث
تفاوت معناداري بين سالمت روان  1با توجه به جدول 

نتایج  از این جهت که شتدانشجویان دختر و پسر وجود دا

رضایی آدریانی ، (10)ديباقري یز یافته هاياین پژوهش با 

 ، گيالوند و همکاران(23)، ادهم و همکاران(10)و همکاران

مطابقت دارد. با توجه به نتایج جدول   (21)و گرانت (11)

سالمت روان دانشجویان متأهل و  درتفاوت معناداري  2

که از این جهت با نتایج پژوهش  .شتمجرد وجود دا

، صادقی و (10)باقري یزدي ،(11)گيالوند و همکاران

همخوانی دارد. با  (15و یوسفی و همکاران) (10) همکاران

بين ابعاد سالمت روان و معدل  0توجه به نتایج جدول 

 پيشرفتعنوان شاخص به)دانشجویان مورد مطالعه تحصيلی

 آماري مشاهده شد. ي از نظردارارتباط معنی ،آنها( تحصيلی

نامدار اشتناب  ،(14)قمري و همکاران با نتایج مطالعاتکه 

ابوالقاسمی    و (11) و همکاران ميرکمالی (،16)و همکاران 

مطالعات  و همچنين با همخوانی دارد. (22)و همکاران

یوسفی (، 10) صادقی و همکاران، (11)گيالوند و همکاران

پرویزراد و  و (24)شعيري و همکاران (،15و همکاران)

 ميانگين ينب چنين هم همخوانی ندارد. (26) همکاران

 پيشرفت و دانشجویان روان سالمت پرسشنامه نمرات

وجود داشت.  معکوس و معنادار ارتباط دانشجویان تحصيلی

به این معنی که با افزایش سالمت روان )نمره کلی پایين 

درآزمون( معدل دانشجویان )به عنوان شاخص پيشرفت 

ميانگين پژوهش  همچنين در این یابد. تحصيلی( افزایش می

 سالمت روان دانشجویان در حد مطلوب گزارش گردید.

هاي دانشجویی که در برگيرنده بخش ها و محيطدانشگاه

اي از نخبگان و فرهيختگان جوان جامعه  قابل مالحظه

-هستند همسو با فضاي در حال گذار موجود، درگير چالش

اند؛ از این رو تغذیه و حمایت هایی شده ها و دگرگونی

، روانی و اجتماعی دانشجویان و دانشگاهيان نيازمند ذهنی

ها و آموزش فرهنگ گفتگو، تفکر انتقادي و ایجاد مهارت
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ها گيري آگاهانه، مقابله با استرس هایی براي تصميمتوانمندي

هاي روزمره، افزایش خودکارآمدي، برقراري ارتباط  و هيجان

نابراین الزم هاي روانی اجتماعی است. ب مؤثر و سایر توانایی

هاي احتمالی در جهت است در کنار پيشگيري از آسيب

ارتقاي سطح بهداشت روانی فردي و اجتماعی دانشجویان و 

سایر دانشگاهيان که در تعامل و ارتباط متقابل با دانشجویان 

  هاي مؤثري برداشته شود. قرار دارند گام

ا و هله در دانشگاهأد بهداشت روانی و توجه به این مسرون

عنوان یک عامل هب موسسات آموزش عالی و پژوهشی

اي نيست که فقط با لحاظ کردن چند راهکار لهأاصلی، مس

در محيط دانشگاه بتوان به این موضوع رسيد. بلکه بایستی 

همه عوامل دخيل در دانشگاه اعم از اساتيد، مدیران، محيط 

ر خود تطبيعی و روانی حاکم بر رفتار، والدین و از همه مهم

ده و له توجه نموأشجو در یک تعامل مستمر به این مسدان

له فراهم نمایند. اذعان به این أشرایط را براي اجراي این مس

ه به ایجاد نکته خالی از لطف نخواهد بود که اگر در دانشگا

 خودهم  شودبهداشت روانی توجه ن يبستر الزم براي ارتقا

ناپذیري خواهد براننهایتاً جامعه دچار لطمات ج دانشجو و

-به این نکته واقف شده توسعه یافتهرهاي شد. امروزه کشو

عنوان هاند که توجه به سالمت بهداشت روانی دانشگاه ب

آن  ۀجانبهمه ۀناپذیر در توسعله ضروري و اجتنابأمس

عنوان یکی از هله بأکشورها محسوب شده است و به این مس

ل در کشور ما حا .نداهاي اصلی توسعه توجه نمودهشاخص

و  له اهميت خود را آشکار نموده استأنيز توجه به این مس

وليت نسبت به ؤما وظيفه داریم در کنار احساس مسهمه 

وجود ت اندیشه و افکار را در جامعه بهسالم ۀمينجامعه، ز

و توان واقعی خود هاي مختلف به لياقت آورده تا در زمينه

وجود آمدن سترسازي براي بهله از طریق بأبرسيم و این مس

  شود.سالم و خالق در دانشگاه محقق می افکار

طور که تاکنون همان هایی نيز داشت.محدودیت پژوهش این

يات ها در نشان دادن خصوصمشاهده شده است انسان

دوست ندارند  کنند وعاطفی خود خيلی محتاط عمل می

ها ه انسانک؛ در صورتیاسرار پنهانی خود را آشکار سازند

ن احتياط را ها وهوش خویش ایدر نشان دادن استعداد

توضيحات  ،شود که در تحقيقات آیندهندارند و پيشنهاد می

ها داده شود تا الزم در مورد آزمون و اهداف آزمون به آن

در دادن اطالعات امتناع نکنند.  اطمينان الزم را کسب کنند و

 اعی و فرهنگی،وضعيت طبقاتی )اقتصادي، اجتمهمچنين 

اعتقادي و...( اعضاي نمونه و عدم کنترل آن خود عامل 

مهمی در افزایش تأثير عوامل خارج از کنترل بر نتایج 

-می پژوهش این دیگر محدودیت هاي ازباشد.  تحقيق می

-پرسش تکميل زمان فرد در روانی و روحی حاالت به توان

 و درك گویی وپاسخ در صداقت و وقت صرف نامه،

اساسی  شرایط از که نمود اشاره خود از مناسب ناختش

 برخی است ممکن و باشدمی تحقيق سالمت و صحت

 یکی دیگر از .باشد نموده مخدوش را هاین مسأل عوامل

روش  از استفاده توانمی را مطالعه این هايمحدودیت

 شناختیروان متغيرهاي سنجش براي دهیخودگزارش

 در بعدي مطالعات در شودمی پيشنهاد .دانشجویان برشمرد

 بالينی معاینه و مصاحبه از دهیابزارهاي خودگزارش کنار

 دانشجویان شناختیروان تشخيص مشکالت جهت نيز

  شود استفاده
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Abstract  
Background and Objective: Hence with regard to the impact of 

mental health on the students’ performance and the important role 

that it has in academic status advancement and preventing their 

academic failure and dropout, Therefore, the present study has been 

conducted to examine the mental health of students of Islamic Azad 

University of Ahvaz and its relationship with their academic 

achievement. 

Subjects and Methods: In a cross-sectional study, 350 students in 

three groups of humanities, technical and medical sciences were 

randomly selected as subjects of the current study. The data 

collection instrument was the GHQ-28 questionnaire. The last 

semester GPAs (Grade Point Average) of students were considered 

as an indicator of their academic achievement. Data analysis was 

performed using descriptive statistics (frequency, mean and 

standard deviation) and inferential statistics (t-test, ANOVA and 

correlation test). 

Results: There was a significant difference between mental health 

of married and single students as well as between  male and female 

students (P <0.05). Furthermore, statistically significant 

correlations were observed between mental health dimensions and 

academic GPA (P<0.05). An inverse significant correlation was 

also found between the mean of students’ mental health 

questionnaire scores and their academic achievement This means 

that with an increase in mental health (a low total score on the test), 

students’ GPAs (as an indicator of their academic achievement) 

may increase, too. 

Conclusion: Therefore, given the important role of mental health 

in the students' academic success, it is necessary to pave the way 

for its promotion in universities. 

 

 Keywords: Mental health, Academic achievement, Student, Islamic Azad 

University of Ahvaz. 
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