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چکيده
نشأتگرفته از عوامل متعدد فردی ،محیطی و

دانشجویان در دوره تحصیلی خویش تجارب تحصیلی متفاوتی دارند .این تجارب 
جامعه آماری پژوهش حاضر

آموزشی است .هدف اصلی این پژوهش ،تعیین نقش تجارب تحصیلی بر سالمت روان دانشجویان بود .
طبقهای160نفربهعنواننمونهآماریانتخاب
نمونهگیری 
دانشجویانسالآخرعلومانسانیدانشگاهاصفهانبودندکهبااستفادهازروش 
شدند .به منظور ارزیابی متغیرهای پژوهش از دو پرسشنامه  SCL-90-Rبرای بررسی سالمت روان و از پرسشنامه رشد فردی و
دادهها با استفاده از آزمون  ،tتحلیل واریانس چندمتغیری،
تحصیلی ( )PEDIبرای بررسی تجارب تحصیلی دانشجویان استفاده شد  .
مقیاسها از سالمت

همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری تجزیه و تحلیل شد .نتایج پژوهش نشان داد که دانشجویان در تمامی 
معنیداربودودانشجویانپسرازسالمتروانی
روانیقابلقبولیبرخورداربودند.اثراصلیمتغیرجنسیتبرسالمتروانیدانشجویان 
بیشترینسبتبهدانشجویاندختربرخورداربودند(.)p0/05ایندرحالیبودکهاثرمتغیرنوعسکونت(بومییاغیربومی)برسالمت
مؤلفههایتجاربتحصیلیوابعادمختلفسالمتروانیدانشجویان،بهجز
یافتههانشاندادکهبینتمامی 
معنیدارنبود.همچنین ،
روان 
معنیداروجوددارد()p0/05وبااستفادهازوضعیتتجارب
خودسازماندهیوعالیمجسمانی()-0/09رابطهمنفی 

مهارتهای

مؤلفه
پیشبینی سالمت
پیشبینی نمود (  .)p 0/05، r  0 / 67ضرایب رگرسیون برای  
میتوان سالمت روان ایشان را  
تحصیلی دانشجویان  
2

معنیدار بود ()p0/05؛ ولی در
خودسازماندهی  

مهارتهای شناختی ،اجتماعی و 

روان بر اساس متغیر تجارب تحصیلی در سه مؤلفه 
تعیینکنندهبررویسالمت
میتواندعاملی 
معنیدارنبود.برایناساس،تجاربتحصیلیمناسبدانشجویان 
مهارتهایمحاسباتی 

مؤلفه
میتوانسالمترواندانشجویانراتاحدودزیادیتضمین
فراهمسازیامکاناتوشرایطآموزشیاثربخش 
روانایشانباشدوازطریق 
نمود .
واژههای کليدی:تجاربتحصیلی ،سالمتروانی،رشدفردیوتحصیلی،دانشجویان.
Copyright © 2015, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits
others to download this work and share it with others as long as they credit it, but they cannot change it in any
way or use it commercially.
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بخش وسیعی از این بازخوردها به ارزیابی

مقدمه
هدف اصلی دانشجویان از ورود به دانشگاه

مدرسان و واحدهای درسی مربوط است (دونی و

رشد ابعاد مختلف شخصیتی ،فردی و اجتماعی

مولر .)2005 ،بازخوردهای دانشجویان درباره

است .دانشجویان پس از پایان دوره تحصیلی خود

تجارب تحصیلیشان در دانشگاه شاخصی روا و

آوردهاند،
بهدست  
توانمندیهایی که  

انتظار دارند با 

دسترسپذیر از اثربخشی آموزش است (پریبل و

بتوانند زندگی فردی و اجتماعی خود را شکل داده

همکاران .)2004 ،8عالوه بر این ،تجارب تحصیلی

ومدیریتکنند.

آنها در
دانشجویان بیانگر سطح رشدی است که  

میکنند تجارب
کی و همکاران )2007( 1اشاره  

میتواند
آوردهاند .این تجارب  
دانشگاه به دست  

تحصیلی دانشجویان میتواند در دوره تحصیلی از

نقش مهمی را در زندگی آینده دانشجویان و سطح

فردی به فرد دیگر و از شرایطی به شرایط دیگر

سالمت و بهزیستی آنان ایفا کند .تاکنون ابزارهای

جنبههای مختلف زندگی دانشگاهی
متفاوت باشد  .

بسیاری برای سنجش این تجارب طراحی شده

ازکیفیتتدریسوسطحخدماتآموزشیگرفتهتا

است تا بتوان دیدگاهی روشن در این حوزه به

امکانات رفاهی و فضاهای اجتماعی بر تجارب

دست آورد .پرسشنامه تجربه دانشجویان از
10

9

میگذارد .برخی از
تحصیلی دانشجویان تأثیر  

دانشکده (پیس و استرن  ،)1985 ،پرسشنامه

پژوهشگران معتقدند که تجارب تحصیلی سال اول

تجارب تحصیلی( 11رامسدن )1991 ،12و پرسشنامه
13

14

دانشگاهنقشبسیارمهمیرادرپایداریتحصیلیو

رشد فردی و تحصیلی (لولس و ریچاردسون ،

میکند
بهزیستی عقالنی ،اجتماعی و عاطفی ایفا  

 )2004از جمله این ابزارها هستند (برون و

(هاروی و همکاران2006 ،2؛ کوه و همکاران،3

همکاران .)2012،15

2006؛مکینز2001،4؛تینتو1987،5؛تینتووگودسل

رامسدن ( )1992مبنای نظری تجارب تحصیلی

ـ الو .)19993 ،6دونی و مولر )2005( 7نشان دادند

زمینهها،فرایندهاوپیامدها16یادگیری
پیش 
راالگوی 

کهدانشجویانبرایتجاربتحصیلیخویشارزش

دانشجویان (بیگز ،1978 ،17پروسر و همکاران،18

زیادی قایل هستند و رشد مهارتهایشان را در

میداند که در آن بین ادراکات دانشجویان و
  )1994

میکنند .
تحصیلیارزیابیوبازشناسی 

دوره

زمینه یادگیری ارتباط برقرار میشود .مؤلفه

بازخوردهای  دانشجویان  درباره  تجارب

زمینهها شامل دو بخش عمده :عامل مرتبط با
پیش 


تحصیلیشان در دانشگاه نقش مهمی را در بررسی،

8

توسعهوارزشیابیبرنامههایتحصیلیایفامیکند.

Prebble etal
The College Student Experiences Questionnaire
((CSEQ
10
Pace & Stern
11
(The Course Experience Questionnaire (CEQ
12
Ramsden
13
The Personal and Educational Development
)Inventory (PEDI
14
Lawless & Richardson
15
Braun etal
16
Presage-process-product model
17
Biggs
18
Prosser etal
9

1

Kay etal
Harvey etal
3
Kuh etal
4
McInnis
5
Tinto
6
Goodsell-Love
7
Downie & Möller
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بافت آموزشی و عامل مربوط با فراگیران است که

تحصیلیشان نیز یکی از

رشدی دانشجویان از دوره 

خردهمتغیرهای دیگری
خود این عوامل حاصل  

عواملی است که باید تأثیر آن با سالمت روان

است .مؤلفه فرایندها شامل متغیرهایی است که بر

دانشجویانبررسیشود .

فعالیت یادگیری و رویکردهای یادگیری که حاصل

رایف و همکاران ،1997(1به نقل از ویسینگ و

ویژگیهای یادگیرنده و موقعیت آموزشی است،


فوری )2000 ،2یک الگوی چند بعدی از سالمت

متمرکز است .پیامدهای یادگیری شامل نتایج کمّی

نمودهاند.در
مفهومسازیوعملیاتی 

روانشناختیرا


وکیفیفرایندیادگیریاست(یمینی1388،؛بهنقل

روانشناختی دارای اهمیت مثبت
این الگو سالمت  

از حجازی و همکاران .)1390 ،بر این اساس

عملکردی است که متشکل از عناصر مختلفی از

تجارب تحصیلی در تعامل با بافت آموزشی شکل

قبیل :پذیرش خود ،رابطه مثبت با دیگران،

میگیرد .


خودپیروی ،غلبه بر محیط ،هدفمندی در زندگی و

تجارب تحصیلی دانشجویان بر آینده و بسیاری

رشد شخصی است .در زمینه سالمت روانی

ازمناسباتفردیواجتماعیآنانتأثیرگذاراست .

دانشجویانتحقیقاتبسیاری صورتگرفتهاستو

یکی از مباحث مهمی که شاید در این حوزه

متخصصان و محققان از سراسر جهان تالش زیادی

مطرح باشد ،توجه به تأثیر این تجارب در سالمت

را برای ارتقای سطح سالمت روانی دانشجویان به

روان دانشجویان است .تاکنون پژوهشگران به مطالعه

دانشگاهها برای بهبود سطح

بستهاند .بسیاری از 
کار  

و بررسی تأثیر متغیرهای بسیاری در بافت یادگیری

مداخلهایدر

روشهای
سالمتیدانشجویان ازانواع 

و یادگیرنده بر سالمت روان پرداختهاند .از جمله

زمینه بهداشت روان و سالمت روانی استفاده

میتوان به بررسی ارتباط بین
پژوهشها  

این 

میکنند .


شیوههای حل مسأله ،باورهای
سبکهای اسنادی  ،


تجارب یادگیری از جمله متغیرهایی است که

خودکارآمدی ،باورهای فراشناختی ،تفکر انتقادی،

تاکنون ارتباط آن با سالمت روان دانشجویان و

حمایتاجتماعی،عزتنفسباسالمترواناشاره

فارغالتحصیالن دانشگاه بررسی نشده است .در این

نمود(شارکوافروز1386،؛خیرالدینوهمکاران،

سؤالهای
پژوهش ،محقق به دنبال پاسخگویی به  

،1382اعرابیانوهمکاران1383،؛امینی1386،؛ پیروی

پژوهشیزیراست :

امینخندقیوپاکمهر .)1390،
وهمکاران1389،؛ 

 )1آیا دانشجویان دانشگاه اصفهان از نظر سالمت

در تحقیقات زیادی تأثیر عوامل تحصیلی بر

روانیدروضعیتمطلوبیقراردارند؟

سالمت روان دانشجویان بررسی شده است .این

جمعیتشناختی (جنسیت و

 )2آیا متغیرهای 

میدهند که متغیرهای مختلفی نظیر
تحقیقات نشان  

وضعیت سکونت) بر سالمت روان دانشجویان

سن،سنوات تحصیلی،نوعدورهتحصیلی،وضعیت

تأثیرگذارهستند؟

میتوانند عواملی تأثیرگذار
اشتغال ،تأهل و جنسیت  
بر سالمت روان دانشجویان باشند (یوسفی و
همکاران .)1389 ،تجارب تحصیلی و انتظارات

Ryff etal
Wissing & Fourie

1
2
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 )3آیا تجارب تحصیلی دانشجویان میتواند سطح

زمینه میزان سالمت روانی دانشجویان استفاده شد.

پیشبینیکند؟ 
سالمتروانایشانرا 

پرسشنامه  SCL-90-Rاز نه خرده آزمون تشکیل
شده است که هر یک مقیاسی برای ارزیابی یکی از

روش پژوهش
پژوهشهای همبستگی

پژوهش حاضر از نوع 
جامعهآماریدراینپژوهشدانشجویانسال

است.
علومانسانی دانشگاه اصفهان بودند که در
آخر  
روانشناسی و علوم
دانشکدههای علوم انسانی  ،

تربیتی ،دانشکده حقوق و دانشکده علوم اداری در
نیمسال دوم سال تحصیلی  91-90مشغول به

تحصیل بودند .به علت تأثیرگذاری سابقه اختالالت
روانیبرنتایجپژوهشدانشجویانیکهدارایسابقه
اختالل روانی بودند (از طریق خوداظهارگری یا
سوابق موجود در مرکز مشاوره دانشگاه) از نمونه
پژوهش حذف شدند .حجم نمونه در این پژوهش
بهرهگیری از فرمول
براساس جامعه متناهی با  
کوکران 160 1نفر ( 40نفر دختر بومی 40 ،نفر
دختر غیربومی 40 ،نفر پسر بومی و  40نفر پسر
غیربومی) برآورد گردید .در این پژوهش چون
مقایسههای بین گروهی بود ،از روش

هدف اصلی 
نمونهگیری طبقهای غیرنسبی استفاده شد تا به این

مقایسههای

واریانسها برای 

طریق بتوان از همگنی 
بین گروهی اطمینان پیدا کرد .پس از انتخاب نمونه

اختالالت روانی (عالیم جسمانی ،4وسواس،5
حساسیتهای بین فردی ،6افسردگی ،7اضطراب،8

پرخاشگری ،9ترس مرضی ،10سوءظن و بدبینی 11و
روانگس ستگی  )12به  دست می دهد .در این
نمرهای بین  0تا  4به افراد
پرسشنامه در هر مقیاس  
نشاندهنده
نمرههای باالتر از  3
میگیرد ،که  
تعلق  
اختالل روانی است و وضعیت نامطلوب را نشان
پایینتر گاه فقط مشاوره
نمرههای  
میدهد؛ ولی در  

میشود .
روانشناستوصیه 
با 
این پرسشنامه بهوسیله پاولف 13تهیه و توسط
فرانک 14براساس شاخص معروف پزشکی کرنل15
تصحیحشد(دراگوتیس.)1983،16آزمونSCL-90-R
جنبههای
در مراحل اولیه برای نشان دادن  
طرحریزی
روانشناختی بیماران جسمی و روانی  

شده بود .فرم اولیه آزمون توسط دراگوتیس،
لیپمن 17و کووی 18معرفی شد و براساس تجربیات
روانسنجی مورد
تحلیلهای  

بالینی و تجزیه و 
تجدید نظر قرار گرفت و فرم نهایی آن تهیه شد
(دراگوتیس .)1976،

آماری ،در اختیار ایشان دو پرسشنامه 2SCL-90-R
(به منظور بررسی وضعیت سالمت روان) و
پرسشنامه رشد فردی و آموزشی ( 3PEDIبه منظور
بررسیتجاربتحصیلی)قرارگرفت .
پرسشنامه  :SCL-90-Rدر این پژوهش از
جمعآوریاطالعاتدر
پرسشنامهSCL-90-Rبرای 
1

Cochran
The Symptom Checklist-90-R
3
The Personal and Educational Development Inventory
2

4

somatization
obsessive-compulsive
6
interpersonal sensitivity
7
depression
8
anxiety
9
hostility
10
phobic anxiety
11
paranoid ideation
12
psychoticism
13
Pavlov
14
Frank
15
kernel
16
Deragotis
17
Lipman
18
Covi
5
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در زمینه بررسی پایایی و روایی آزمون  SCL-

پرسشنامه رشد فردی و تحصيلی ( :)PEDIدراین

بررسیهای زیادی صورت گرفته است .برای

 90-R

پژوهش از پرسشنامه رشد فردی و تحصیلی به

محاسبه ثبات درونی آزمون که بر روی  219نفر

منظور بررسی تجارب تحصیلی دانشجویان استفاده

داوطلبدر ایاالتمتحدهودرجهتسنجشثبات

شد .لولس و ریچاردسون ( )2004این پرسشنامه را

سؤالها انجام گردید ،از ضرایب آلفا و
و یکنواختی  

طراحی نمودند و از دانشجویان خواستند به این

کودر ریچاردسون استفاده شد و نتایج تمام ضرایب

تحصیلیشان

دوره
سؤالپاسخدهندکهتاچهاندازه 

بهدستآمدهبراینهبعدکامالًرضایتبخشبود .


مهارتهای ایشان در  26حوزه

باعث بهبود 

بیشترین همبستگی مربوط به بعد افسردگی با

مهارتهای عمومی شده است .پژوهش ابتدایی


روانپریشی%77بود.درزمینه
آنها 
%90وکمترین 

فارغالتحصیل دانشگاه باز4
ایشان بر روی   3000

بررسیثباتآزموندرطولزمان،پسازیکهفته

انگلستان بود 26 .حوزه مطرح شده در این

ارزیابی اولیه صورت گرفت .اکثر ضرایب دارای

پرسشنامه در چهار دامنه اصلی تعریف گردید:

همبستگیباالبین%78تا%90بودند .

مهارتهای محاسباتی،

مهارتهای شناختی ،


در زمینه روایی آزمون  SCL-90-Rدر روایی

خودنظمبخشی و مهارتهای اجتماعی.

مهارتهای 


همزمان ،دراگوتیس ( )1976این آزمون را به همراه

جملهای کوتاه مثل
هر گزینه پرسشنامه به صورت  

آزمون  3MMPIبر روی  119آزمودنی داوطلب

توانایی تحلیل انتقادی ،مهارتهای ارایه و ...است

اجرانمود .

آنهادریکطیفچهاریا
پاسخدهندگانبایدبه 
که 

همبستگی بین نتایج داللت بر همگرایی باال بین
بهطوری که باالترین همبستگی
دو آزمون داشت؛  

هیچوجه تا خیلی زیاد) پاسخ
گزینهای (از به  
پنج  
دهند .

مربوط به مالک افسردگی با  %73و کمترین

مطالعه پایایی و روایی پرسشنامه رشد فردی و

همبستگیمربوطبهترسمرضیبا%36بودهاست .

رضایتبخشیرابهدستدادهاست.

تحصیلینتایج

پژوهشهایداخلی برحساسیتوکارایی

نتایج

در مطالعه لولس و ریچاردسون براساس ضرایب

میکنند
بیش از  %90آزمون  SCL-90-Rحکم  

آلفامیزانهمسانیدرونیپرسشنامهبرآوردگردید .

(میرزایی1359،؛باقری1372،وبهارخان .)1372،

مهارتهای

دامنههای مطالعاتی شامل 
تمامی  

در این پژوهش نیز میزان پایایی آزمونSCL-90-R

مهارتهای محاسباتی

شناختی ( ،)∝=0/83

بررسی شد .برای این منظور از ضرایب آلفا استفاده

( ،)∝=0/82مهارتهای اجتماعی ( )∝=0/83و

بهدست آمده برای نه بعد
شد .نتایج تمام ضرایب  

خودنظمبخشی ( )∝=0/80دارای

مهارتهای 


کامالً رضایت بخش بود .ضرایب به دست آمده در

همسانی درونی باالیی بودند (لولس و ریچاردسون،

آزمونها حاکی از پایایی  0/92بود که

تمام  
خرده

2004؛بهنقلازبرونوهمکاران .)2012،

میدهد .
پایاییبسیارمناسبیرانشان 

سؤالهای پرسشنامه بر اساس فهرست

1

eliability
validity
3
The Minnesota Multiphasic Personality Inventory

شایستگیهای موجود تهیه شد و مبتنی بر یک


2

Open University

4
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نظریه یا تئوری مشخص نبود .از تحلیل عاملی

پرسشنامه تجارب تحصیلی (رامسدن،1991 ،4

مقیاسهاییکهازنظرپایایی

اکتشافیبرایشناسایی

ویلسون ،لیزیو 5و رامسدن )1997 ،در استرالیا

به وسیله ضریب آلفای کرانباخ بررسی شده بودند،

ساخته شده است و به صورت سالیانه برای

استفادهشد(لولسوریچاردسون .)2004،

زمینهیابی وضعیت آموزش دانشگاهی در بین


در زمینه بررسی روایی پرسشنامه نیز

میشود .فرم تجدید
دانشگاه توزیع  

فارغالتحصیالن 

بررسیهای دقیقی صورت گرفت .با توجه به


نظر شده این پرسشنامه دارای هفت مقیاس:

میرود که دانشجویان
جنبههای نظری انتظار  


حجمکاری متناسب
ارزشیابی متناسب (  ،)∝=0/59


درجهبندی
رشتههای مختلف  
فارغالتحصیل از  

( ،)∝=0/72اهداف و استانداردهای روشن

مهارتهای مختلف موجود در

متفاوتی را در 

مهارتهای عمومی ( ،)∝=0/78مواد

( ،)∝=0/71

پرسشنامه داشته باشند .برای بررسی روایی افتراقی1

درسی متناسب ( ،)∝=0/67آموزش متناسب

پرسشنامه از این موضوع استفاده شد و نتایج نشان

( )∝=0/82و داشتن حق انتخاب ( )∝=0/57است

داد که دانشجویان علوم طبیعی ،فناوری و علوم

(لولسوریچاردسون .)2004،

نمره باالیی را در مهارتهای محاسباتی
ریاضیات  

برای اجرای پژوهش ،ابتدا افراد نمونه براساس

گزارش نمودند .عالوه بر این ،دانشجویانی که از

طبقهای و براساس
نمونهگیری تصادفی  
روش  

نمرههای
رتبه کالسی باالتری برخوردار بودند  

شماره دانشجویی در هر دانشکده انتخاب شدند و

مهارتهای شناختی گزارش کردند که

بهتری را در 

سپس از ایشان خواسته شد که در یک کالس جمع

میتواند تصدیقی بر روایی مالکی2
این امر  

شده و دو پرسشنامه را پاسخ دهند .قبل از اجرای

پرسشنامهباشد .

سؤالها و
هر پرسشنامه توضیحات الزم در مورد  

فارغالتحصیالن در
نمرههای  
در نهایت ،واریانس  

آنها داده شد و از دانشجویان
نحوه پاسخگویی به  

مهارتهای فردی و تحصیلی

پرسشنامه رشد 

خواستهشدبهمنظورجلوگیریازتأثیرنظردیگران

نمرههای ایشان در پرسشنامه تجارب
( )PEDIبا  

به هیچ وجه با یکدیگر صحبت نکنند .برای جلب

تحصیلی ( )CEQبررسی شد و همپوشانی باالیی

رضایت دانشجویان به ایشان وعده داده شد که پس

بین دو پرسشنامه مشاهده گردید؛ به خصوص

ازاجرایتستنتایجآزمونسالمترواندراختیار

نمرههای باالتری را در پرسشنامه رشد
افرادی که  

ایشان قرار خواهد گرفت تا از این طریق اشتیاق

مهارتهای فردی و تحصیلی کسب نموده بودند،


ایشانرابههمکاریبیشترجلبنمود.نتایجآزمون

پشتیبانیهای

ادارکمثبتتریازمواددرسیدورهو

سهروزپسازاجرایآندراختیاردانشجویانقرار

آموزشی در پرسشنامه تجارب یادگیری گزارش

دادههاازنرمافزارSPSS
دادهشد.برایتجزیهوتحلیل 

نمودند .این امر شواهد الزم برای تصدیق روایی

آزمودنیها به صورت

نمرههای 
استفاده شد و  

میدهد .
همگرای3پرسشنامهرادراختیارقرار 

گروههای دختر و پسر و
جمعی و مستقل در قالب  
1

discriminant validity
criterion validity
3
convergent validity
2

4

Ramsden
5
Wilson & Lizzio
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بومی و غیربومی تجزیه و تحلیل شد .برای تحلیل

مقیاسهامیزاناختاللدرحدپایینیقراردارد

تمام 

دادهها از آزمون  ،tضریب همبستگی پیرسون و


وتمامیدانشجویانتقریباً ازسالمتروانیمناسبی

رگرسیون استفاده شد .هدف از تحلیل واریانس در

بهرهمند هستند .باالترین میزان اختالل را وسواس


متغیرهای
رگرسیون آن بود که مشخص شود آیا  

بانمره1/42وپایینترین میزاناختاللرااضطراب

میتوانند متغیر مالک
پیشبین (تجارب تحصیلی)  


دادهاند .نتایج
فوبیا با نمره  0/64به خود اختصاص  

پیشبینیکنند .
(سالمتروانی)را 

میانگینها با میانگین

آزمون  tدر خصوص بررسی 



نظری ( )2بیانگر این موضوع است که متوسط

يافتههای پژوهش
بررسی سؤال اول پژوهش در مورد وضعیت
یافتهها نشان داد که در
سالمت روانی دانشجویان  :

نمرههای کسب شده در هیچ یک از مؤلفههای

معنیدار نیست و دانشجویان از
آزمون   SCL-90-R
سالمتروانیمناسبیبرخوردارند .

میان  160دانشجوی مورد مطالعه ،از نظر داشتن

جدول  .2مقادير ميانگين و انحراف استاندارد

شرایط ابتال به اختالل روانی  4نفر دچار وسواس،

به تفکيک جنسيت و وضعيت سکونت

 4نفر دچار اختالل حساسیت در روابط بین فردی،
 6نفر دچار اختالل افسردگی 4 ،نفر دچار اختالل
پرخاشگری2،نفردچارترسمرضیو2نفردچار
اختاللسوءظنوبدبینیهستند .
جدول  .1ميانگين و انحراف معيار ابعاد مختلف آزمون
 SCL-90-Rدر دانشجويان علوم انسانی

سکونت

بومی

جنسيت

ميانگين

غيربومی

انحراف
معيار

ميانگين

انحراف
معيار

پسر

0/97

0/45

0/99

0/41

دختر

1/10

0/71

1/28

0/58

جدول  .3خالصه تحليل واريانس برای جنسيت و وضعيت
سکونت

ميانگين

انحراف

دانشجويان

معيار

عالیمجسمانی 

 0/98

 0/68

وسواسیـاجباری 

 1/42

 0/69

بینفردی 
حساسیتدرروابط 

 1/22

 0/76

جنسیت

افسردگی 

 1/23

 0/77

وضعیت

اضطراب 

 1/07

 0/73

سکونت

پرخاشگری 

 1/04

 0/74

جنسیت×

ترسمرضی 

 0/64

 0/57

وضعیت

سوءظنوبدبینی 

 1/33

 0/77

سکونت 

روانگسستگی 


 0/88

 0/53

در زمینه تأثیر جنسیت و وضعیت سکونت بر

GSI

1

 0/62

یافتههای
سالمت روانی (سؤال دوم پژوهش)  

مؤلفهها

نمونهای
از نظر بررسی گروهی با آزمون  tتک  
بهدست آمده با خط برش (نمره  )2در
میانگینهای  

سطح()∝=0/05مقایسهشد.یافتهنشاندادکهدر

منبع


SS

MS

F

سطح
معنیداری


df
5/33  1/61  1/61  1

0/02

1/60

0/21

1

1

0/48 0/48

0/34 0/34

1/14

0/29

پژوهش نشان داد که اثر اصلی جنسیت بر سالمت
میتوان گفت که
معنیدار است ،بنابراین  ،
روان  
جنسیت بر سالمت روان دانشجویان تأثیرگذار بوده
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است (  )p =0/02 ، f  5 / 33و دختران به طور

دانشجویان (بومی و غیربومی) بر سالمت روان

معنیداری با میانگین  1/10نسبت به پسران با


ایشان تأثیرگذار نبوده است .همچنین ،اثر متقابل

میانگین  0/97مشکالت بیشتری را از نظر سالمت

جنسیت و وضعیت سکونت بر سالمت روان

نمودهاند(جدول.)2
روانیگزارش 

معنیدار نبوده است .بر این اساس،
دانشجویان  
میتوان دریافت که بین متغیرها در زمینه تأثیرگذاری

اثر مستقیم وضعیت سکونت بر سالمت روان

معنیداریوجودنداشتهاست .
برسالمتروانتعامل 

معنیدار نیست ،بنابراین ،وضعیت سکونت


جدول  .4ضرايب همبستگی بين مؤلفههای رشد مهارتهای فردی و آموزشی با ابعاد مختلف آزمون SCL-90-R

متغيرها

مهارتهای شناختی

مهارتهای محاسباتی

مهارتهای اجتماعی

مهارتهای خودسازماندهی

عالیمجسمانی

-0/55

-0/28

-0/52

-0/09

-0/60

وسواس
ح-بینفردی

-0/34
-0/39

-0/59
-0/70

افسردگی

-0/29

-0/71

اضطراب
پرخاشگری
ترس

-0/39
-0/25

-0/51

-0/25

-0/38

-0/42

-0/60

-0/56

-0/64

-0/42

-0/69

-0/36

-0/63

-0/47

-0/44

-0/53

-0/47

سوءظن

-0/55

-0/25

-0/54

-0/63

روانگسستگی


-0/62

-0/35

-0/58

-0/42

 p/05 p/01

در بررسی سؤال سوم پژوهش ،نقش تجارب

مؤلفههای تجارب تحصیلی و ابعاد مختلف
تمامی  

پیشبینیسالمتروان
پیشبین)در 
تحصیلی(متغیر 

مهارتهای

سالمت روانی دانشجویان به جز مؤلفه 

(متغیر مالک) از ضریب همبستگی و تحلیل

خودسازماندهی و عالیم جسمانی ( )-0/09رابطه


رگرسیون چندمتغیری استفاده شد .نتایج حاصل از

معنیداروجوددارد( .)p0/05
منفی 

دادههای جدول ( )4مبین این موضوع است که بین

جدول  .5خالصه تحليل رگرسيون برای پيشبينی سالمت روانی بر پايه مؤلفههای تجارب تحصيلی
متغير پيشبين

ضريب رگرسيون b

SE

Beta

t

Sig.

مهارتهایشناختی 


 0/23

 0/032

 0/412

 7/07

0/0001

مهارتهایمحاسباتی 


 0/03

 0/040

 0/035

 0/68

 0/50

مهارتهایاجتماعی 


 0/22

 0/038

 0/341

 5/90

سازماندهی 

تهای
مهار 


 0/20

 0/037

 0/267

 5/32

0/0001
0/0001

 p0/05

معنیداری ضرایب رگرسیون
جدول ( )5آزمون  

که از تجارب تحصیلی موفقتری در دانشگاه

ؤلفهها
میدهدکهتجاربتحصیلیدرتمامیم 
نشان 

بهرهمند
بودهاند،ازسالمتروانیبیشتری 
برخوردار 

مهارتهای محاسباتی واریانس سالمت روان

بهجز 


مهارتهای شناختی،

خواهند بود .متغیرهای 

میکند؛یعنیاحتماالً دانشجویانی
دانشجویانراتبیین 

مهارتهای اجتماعی و مهارتهای سازماندهی
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معنیداری متغیر سالمت روان را
میتوانند به صورت  

بررسیهایعکاشه(،)1379ترکان(،)1373و

نتایج

پیشبینیکنند؛درحالیکهتلقیدانشجویانازرشد


جزایریوقهاری(،)1382سازمانبهداشتجهانی1

مهارتهای ریاضیشان در رشته علوم انسانی متغیر


( ،)2011ریونز ـ سیبرر و همکاران،)2008( 2

پیشبین مناسبی برای بررسی سطح سالمت روان


استوبری و همکاران )2006( 3همخوانی دارد؛ اما با

پیشبینی متغیر تجارب
ایشان نیست .بنابراین ،توان  

یافتههای موسوی و همکاران ( ،)1391امین خندقی


(مهارتهای

تحصیلی از سالمت روان در سه مؤلفه 

و همکاران ( ،)1390زارع و همکاران (،)1386

سازماندهی) تاییدشد؛ولیدر

شناختی ،اجتماعی و 

حسینیوموسوی(،)1379باقرییزدیوهمکاران

یکمؤلفه(مهارتهایمحاسباتی)تأییدنشد .

(،)1374کافیوهمکاران()1374واحمدی()1373

بحث و نتيجهگيری
میتوان گفت که
یافتههای به دست آمده  
بر پایه  

همسونیست .
جدول  .7نرخ ابتال به اختالالت روانی در کشورهای اروپايی
براساس جنسيت

دانشجویان علوم انسانی دانشگاه اصفهان از سالمت

کشورهای اروپايی

روانینسبتاً مطلوبیبرخوردارند.دربیندانشجویان

اتریش( )n=942

تنها2/5درصدمبتالبهاختاللوسواس2/5،درصد

چک( )n=1026
فرانسه( )n=320

مبتال به اختالل حساسیت در روابط بین فردی،

آلمان( )n=1077

 3/75درصد مبتال به اختالل افسردگی 2/5 ،درصد

یونان( )n=1147

مبتال به اختالل پرخاشگری 1/25 ،درصد مبتال به

مجارستان( )n=1841
هلند( )n=1216

اختالل ترس مرضی و  1/25درصد نیز مبتال به

لهستان( )n=1034

مقایسه تجزیه و

اختالل سوءظن و بدگمانی بودند .

اسپانیا( )n=542

تحلیل گروهی دادهها نتایج مشابهی را با

سوئد( )n=3264

پژوهشهای حمید و همکاران ( ،)1391فرح بخش


سوئیس( )n=543
انگلستان( )n=626

و همکاران ( ،)1386فتحی آشتیانی و همکاران

منبع:ریونـسیبرزوهمکاران()2008؛بهنقلازسازمانبهداشت

()1384بررویسایرجمعیتهایدانشجویی گزارش

جهانی( )2011

میکند .


پژوهشهای ناهمخوان تأثیر جنسیت بر

در 

یافته دیگر پژوهش در زمینه بررسی تفاوت


بیمعنی و در برخی دیگر،
سالمت روان در برخی  

سالمتروانبیندخترانوپسران،حاکیازآنبود

عکس ن تایج پژوهش حاضر بوده است .ریونز ـ

کهپسراننسبتبهدختراناز سالمتروانباالتری

سیبرر و همکاران ( )2008به بررسی سالمت روانی

نمرههای دانشجویان
برخوردارند .مقایسه میانگین  

بر اساس جنسیت در  12کشور اروپایی اقدام

پسر و دختر نشان داد که بین دو گروه در چهار

نمودند .نتایج این بررسی در جدول ( )7ارایه شده

مقیاسعالیمجسمانی،افسردگی،اضطرابوترس

است .نتایج حاکی از این موضوع بود که در 10

تهها با
معنیداری وجود دارد .این یاف 
مرضی تفاوت  

1

World Health Organization
Ravens-Sieberer etal
3
Astbury etal
2
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کشور از  12کشور مورد مطالعه دختران به طور

میتواند
عدمهماهنگیدربررسیهایموجود 
ندارد .

معنیداریازسالمتروانیکمترینسبتبهپسران


مداخلهگرتأثیرگذارباشد .

دالبردیگرمتغیرهای

برخوردار بودند .سازمان بهداشت جهانی ()2011

همانطوری که سالمت روانی دانشجویان بر


دلیل تفاوت در وضعیت سالمت روانی براساس

میگذارد (انجمن
روی کیفیت یادگیری آنان تأثیر  

تفاوتهای زیستشناختی،

جنسیت را در 

دانشگاههای آمریکا )2006 ،2تجارب

بهداشت 

تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی که هنجارهای


میتواند عاملی
تحصیلی دانشجویان در دانشگاه نیز  

یدهند ،نقشهاوروابطوشرایط
جنسی را شکل م 

تأثیرگذار بر سالمت روان ایشان باشد (استرمک و

میبیند .
اجتماعیـاقتصادیجامعهوخانواده 

یافتههای پژوهش حاضر نشان
همکاران  .)2008 ،3

استوبری و همکاران ( )2006در پژوهش خود

دادکهتجاربتحصیلیدانشجویانبرسالمتروان

دریافتند که تفاوت جنسیت در سالمت روانی با

ایشان در تمامی ابعاد تأثیرگذار است .مؤلفه رشد

توجه به گروه سنی متفاوت است .اختالالت

مهارتهای شناختی بیشترین همبستگی ( )0/70و


روانپزشکی در کودکان پسر سه برابر بیشتر از


مهارتهای محاسباتی کمترین

مؤلفهی رشد 


کودکان دختر است .در دوره نوجوانی میزان شیوع

همبستگی ( )0/38را با سالمت روانی نشان داد .در

افسردگی ،اختالل در خوردن ،گرایش به خودکشی

یافته بعدی  %68از واریانس سالمت روان


در دختران بیش از پسران است و در بزرگسالی در

مؤلفههای تجارب تحصیلی
دانشجویان از طریق  

روانپریشی
دختران شیوع اختالالت عاطفی و  

میتوان از طریق
دانشجویان قابل تبیین بود؛ یعنی  

غیرعاطفی بیش از پسران است .این در حالی است

تجارب تحصیلی دانشجویان سالمت روان ایشان را

که در پسران میل به مصرف مشروبات الکلی و

پیشبینینمود .


یشتر است (به نقل
اختالل شخصیت زداجتماعی ب 
ازافیفی .)2007،1

ازآنجاییکهتاکنونهیچپژوهشیدراینحوزه
یافتههای پژوهشی
انجام نشده است ،امکان مقایسه  

نمرههای دوگروه دانشجویان
مقایسه میانگین  

وجودندارد.امینخندقیوهمکاران()1390رابطه

بومی و غیربومی دانشگاه اصفهان نشان داد که در

معنیداری را بین سالمت روان و تفکر انتقادی


معنیداری
مقیاسهای آزمون تفاوت  

هیچ یک از 

گزارش نمودند .این پژوهش نشان داد که واریانس

نمیشود .این یافتهها با نتایج
بین دو گروه دیده  

سالمت روان دانشجویان از طریق تفکر انتقادی

فرحبخش و همکاران ( ،)1386حسینی
بررسیهای  


پیشبینی است .خیرالدین و همکاران ()1382
قابل  

و موسوی ( ،)1379یعقوبی ( ،)1377همسو است؛

شیوههای حل مسأله و سالمت روان
نیز رابطه بین  

بررسیهای زارع و همکاران (،)1386

ولی با نتایج 

دانشجویانرابررسیکردند .

جزایری و قهاری ( ،)1382کافی و همکاران

معنیداری را بین
نتایج این پژوهش ارتباط  

( )1377و باقری و همکاران ( )1374همخوانی

روانشناختی
شیوههای حل مسأله و سالمت  


Afifi

1

American College Health Association
Stermac etal

2
3
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دانشجویان نشان داد .اعرابیان و همکاران ()1383

در این پژوهش تأثیر تجارب تحصیلی بر سالمت

نشاندادندکهبینباورهایخودکارآمدیوسالمت

روان دانشجویان بود .امروزه در سرتاسر جهان

معنیداریوجوددارد .
رواندانشجویانارتباط 

میکنند از طریق فراهمسازی
دانشگاهها تالش  


امینی ( )1386نشان داد که بین فراشناخت با

آزمایشگاهها،

امکانات علمی ،تجهیزات ،ساختمانها ،

سالمت روانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

کتابخانهها و مراکز یادگیری ،جذب هیأت علمی و


معنیداری وجود دارد .پژوهش پیروی و
ارتباط  

نیروی انسانی کارآمد تجارب تحصیلی دانشجویان

همکاران()1389نیز نشانداد کهحمایتاجتماعی

خود را بهبود بخشند .نتایج این پژوهش بر اهمیت

با سالمت روان دانشجویان در دانشگاه رابطه

برنامهریزی الزم برای بهبود تجارب
تدابیر و  

معنیدار و مستقیم دارد .اگرچه تمامی متغیرهای


تحصیلیدانشجویانودرنتیجهسالمتروانایشان

پژوهشها به نوعی در تجارب

مورد مطالعه در این 

حکایت دارد .دانشگاه باید بستری باشد که در آن

تحصیل دانشجویان نقش دارند؛ ولی نمیتوان از

دانشجو بتواند رشد و پرورش خویش را احساس

تأثیر کیفیت تدریس ،سطح پشتیبانی آموزشی،

زمینهای برای شکوفایی استعدادها و
کند و آن را  

کتابخانهای،

تدارک فضاهای مناسب یادگیری و 

توانمندیهای خود ببیند .مسلما وجود چنین


فراهمسازی فضاهای مناسب اجتماعی ،ورزشی و

شرایطیسالمترواندانشجویانراتضمینخواهد

دانشگاهها گذشت (کی و همکاران،

تفریحی در 

محدودیتهای پژوهش حاضر این

نمود .از جمله 

 .)2007هرچه دانشجویان فضای مثبتتر تحصیلی

استکهفقطدرچندرشتهو دانشگاه اصفهاناجرا

راتجربهکنندوامکانات مناسبآموزشیدراختیار

شده است و نتایج آن چندان قابل تعمیم نیست .به

مثبتتری را از
آنان باشد ،احتماالً تجارب تحصیلی  

دانشگاههای

میرسد الزماست اینپژوهشدر
نظر  

مهارتهایمحاسباتی،

مهارتهایشناختی،

نظررشد

رشتههای تحصیلی نیز اجرا
دیگر کشور و در سایر  

خودسازماندهی خواهند

مهارتهای اجتماعی و 


گستردهتری

شود تا بتوان نتایج آن را به صورت 

میدهدکه
داشت.نتایجاینپژوهشبهخوبینشان 

تعمیمداد.همچنین،بهنظرمیرسدکهدرکشوربه

هر چقدر تجارب تحصیلی دانشجویان در دانشگاه

تجارب تحصیلی دانشجویان تاکنون چندان توجه

آنها از سالمت روان بیشتری
مثبتتر باشد  ،


پژوهشهایوسیعی

نشدهاست،بنابراین،الزماست

برخوردارخواهندبود .

توسعه

در این حوزه به منظور کمک به اصالح و 

در پژوهش حاضر دو متغیر سالمت روان و
تجارب تحصیلی دانشجویان مطالعه شد .نتایج
میدهد که از نظر سالمت روان
پژوهش نشان  
دختران بیش از پسران در معرض خطر هستند و
مراکز مشاوره دانشجویی الزم است که تدابیری را
اختاللهای روانی در

در ارتباط با پیشگیری از 
دختران فراهم کنند .همچنین ،نکته در خور توجه

آموزشعالیصورتگیرد .
منابع
احمدی،ج.)1373(.میزانافسردگیدردانشجویان
فصلنامه اندیشه و رفتار .سال
پزشکی اهواز  .
اول،شماره،14ص.6-12
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اعرابیان ،ا؛ خداپناهی ،مغ حیدری ،م و صدقپور،

اژهای ،ج و
خیرالدین ،ج؛ طباطبایی ،ر؛  

ب .)1383( .بررسی رابطه باورهای

رابطهی بین
فتحیآشتیانی ،ع .)1382( .بررسی  


خودکارآمدی بر سالمت روانی و موفقیت

روانشناختی
شیوهی حل مسأله و سالمت  


روانشناسی .شماره
تحصیلی دانشجویان .مجله  

روانشناسی .سال هفتم،
دانشجویان .مجله  

،32ص.360-371

شماره،1ص.3-16

پاکمهر ،ح .)1390( .ارتباط بین
امین خندقی ،م و  

رابطهی
حجازی ،ا؛ لواسانی ،م و بابایی ،ا  .)1390( .

سالمت روان و تفکر انتقادی دانشجویان

سبکهای تفکر،
ادراکازساختار هدفیکالس ،

دانشگاه علوم پزشکی مشهد .مجله اصول

رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی

بهداشت روانی .سال سیزدهم ،شماره  ،2ص

برنامهریزی درسی .سال
دانشجویان .پژوهش در  

.114-123

دوم،شماره،30ص.28-37

امینی ،ز .م .)1386( .بررسی رابطه باورهای

حسینی ،ح و موسوی ،ا .)1379( .بررسی سالمت

فراشناختیباسالمتروانیوپیشرفتتحصیلی

روانی دانشجویان ورودی سال  78-79دانشگاه

فصلنامه
دانش آموزان پسر شهرستان اشنویه  .

علوم پزشکی مازندران .نامه مجله علمی

نوآوریهای آموزشی .سال ششم ،شماره ،19


دانشگاه علوم پزشکی مازندران .سال هشتم،

ص.141-154

شماره،19ص.23-32

همهگیرشناسی
باقرییزدی ،ع .)1376( .بررسی  


حسینی ،ح .)1385( .بررسی و مقایسه برخی از

اختالالت روانی در مناطق روستایی میبد یزد.

شاخصهای بهداشت روانی در میان دانشجویان


پایاننامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی


متأهل و مجرد دانشگاه شیراز .مجموعه مقاالت

روانپزشکی تهران،
بالینی ،چاپ نشده ،انسیتو  

سومین سمینار سراسری بهداشت روانی

دانشگاهعلومپزشکیایران.

دانشجویان.تهران:دانشگاهعلموصنعتایران .

پیروی ،ح؛ حاجبی ،ا و پناغی ،ل .)1389( .ارتباط

حمید،ن؛عطاییمغانلووعیدیبایگی،م.)1391(.

بین حمایت اجتماعی و سالمت روان در

مقایسه رابطه سالمت روان و سرسختی

دانشجویان دانشگاه تهران .مجله تحقیقات نظام

روانشناختی در دانشجویان سال اول و آخر


سالمت.سالششم،شماره،2صص.301-307

پزشکی .جنتاشاپیر .سال سوم ،شماره  ،1ص

جزایری،عوقهاری،ش.)1382(.رویکردیاساسی

.273-281

در بررسی سالمت روانی دانشجویان «مدلی

روانشناسیمرضیتحولیاز
دادستان،پ .)1387(.

برنامهریزی
فصلنامه پژوهش و  

برای مداخله».

کودکیتابزرگسالی(جلداول)،تهران:سمت.

درآموزشعالی.سالنهم،شماره،1ص-156

رحیمی ،چ .)1385( .بررسی وضعیت سالمت

.127

روشهای پژوهش در علوم
خوینژاد ،غ  .)1380( .

تربیتی.تهران:سمت.

اتاقهای کم
روانی دانشجویان مستقر در  

جمعیت و پرجمعیت دانشگاه شیراز .مجموعه
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مقاالت سومین سمینار سراسری بهداشت روانی

روانپزشکی برای
فرنک ،جی .اف  .)1364( .

دانشجویان.تهران:دانشگاهعلموصنعتایران .

دانشجویان و پزشکان .ترجمه :نصرتاهلل

روزنهان ،دی .ال و سلیگمن ام .ای .پی.)1380( .

پورافکاری،تبریز:انتشاراتتابشتبریز.

روانشناسی نابهنجاری آسیب شناسی روانی


معتمدی شارک ،ف و افروز ،غ .)1386( .بررسی

(جلداول)(ترجمهیحییسید محمدی)،تهران:

سبکهای اسنادی و سالمت روان در
رابطه  

نشرساواالن.

دانشآموزان تیزهوش و عادی .مجله


زارع ،ن؛ دانشپژوه ،ف؛ امینی ،م ،رزاقی ،م و
فالحزاده م .ح .)1386( .رابطه وضعیت


روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران .سال

سیزدهم،شماره،2ص.173-188

تحصیلی با سالمت عمومی و عزت نفس در

نعمتزاده ،ز.)1391( .

موسوی ،ف؛ تقوی ،ش و 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز .مجله

بررسی تأثیر فشارهای روانی بر سالمت روان

ایرانی آموزش در علوم پزشکی .سال هفتم،

دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

شماره،1ص.59-67

پزشکی تهران .نشریه جراحی ایران .سال بیستم،

کافی،م؛بوالهدی،جوپیروی،ح.)1377(.بررسی
رابطه وضعیت تحصیلی و سالمت روانی

شماره.1
میرزایی،ر.)1376(.ارزیابیاعتبارآزمونSCL-90-

فصلنامهاندیشهورفتار.سالسوم،
دانشجویان .

پایاننامه کارشناسی ارشد رشته
 Rدر ایران  .

شماره،4ص .59-66

روان شناسی  بالینی  ،چاپ نشده ،انسیتو

عکاشه ،گ .)1379( .بررسی سالمت روانی

روانپزشکیتهران،دانشگاهعلومپزشکیایران.


دانشجویان ورودی سال  1375دانشگاه علوم

یوسفی ،ع .ر؛ براتعلی ،م و عرفان ،ع.)1389( .

روانشناسی
پزشکی کاشان .مجله روانپزشکی و  

ارتباط سالمت روان ،اشتغال و تحصیالت

بالینیایران.سالپنجم،شماره،4ص.11-17

دانشگاهی در بین زنان دانشجوی دانشگاه علوم

فتحی آشتیانی ،ع؛ کیوانی ،ج؛ مهین زعیم ،ب؛

پزشکی اصفهان .مجله ایرانی آموزش در علوم

ترقیجاه ،ص.
سیدنیا ،ط؛ صدیق حقیقت ،فو  

پزشکی.سالدهم،شماره،5ص .748-754

( .)1384بررسی سالمت روانی و موفقیت
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Abstract:
Students will go through various academic experiences during their college period. These
experiences are caused by different individual, environmental and educational factors. The aim of
this study was to determine the role of course experiences, gender and residential status on mental
health among university students. Population of the study included students majoring in human
science at university of Isfahan, among them, 160 senior students were selected by stratified
sampling. Instruments in this study were two questionnaires, i.e., Symptom Checklist-90-R (SCL90-R), which was used to measure the participants’ mental health, and Personal and Educational
Development Inventory (PEDI), which measured the course experiences. Data were analyzed by ttest, anova, pearson coloration and regression analysis. The results indicated that the students, at all
scales, had satisfying (acceptable) mental health. The main effect of gender variable on mental
health was significant and the male students were at higher level of mental health in comparison to
female students. However, the main effect of residential status variable was not significant (P<0/05).
Also, the results showed significant negative relationship between all components of student’s
course experiences and mental health (P<0/05); except Self- organizing skills and physical
symptoms. The regression coefficients for predicting mental health based on the educational
experience was significant in cognitive, social and self-organizing skills (P<0/05) but insignificant in
computational skills. Accordingly, appropriate educational experiences of students can be a
determining factor on their mental health and it can be effectively guaranteed by providing facilities
and training mental health to a large extent.
Keywords: course experiences, mental health, personal and educational development, university
students.
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